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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวรหลักของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
รายการ
ที่ดินลําลูกกาคลอง 9 เนื้อที่ 11 ไร 2
งาน 59 ตารางวา

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ลานบาท)
17.8
บริษัทฯ เปนเจาของ

สวนปรับปรุงที่ดิน
- ที่ดินลําลูกกาคลอง 9
- โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน
ศาลายา
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
- สํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา
- โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน
ศาลายา
- โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกา
คลอง 6
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

5.3

วัสดุอุปกรณจัดงานแสดงสินคา
เครื่องจักร
งานระหวางกอสราง
รวม

4.1
9.9
2.2
62.8

ภาระผูกพัน
จดจํานองเปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันเงินกูกับสถาบันการเงิน
ในวงเงินรวม 203.5 ลานบาท

0.2
0.3

บริษัทฯ เปนเจาของ
บริษัทฯ เปนเจาของ

ไมมี
ไมมี

2.3
2.5

บริษัทฯ เปนเจาของ
บริษัทฯ เปนเจาของ

ไมมี
ไมมี

3.8

บริษัทฯ เปนเจาของ

ไมมี

14.4

บริษัทฯ และบริษัท
ไมมี
ยอยเปนเจาของ
บริษัทฯ เปนเจาของ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาซื้อ
บางสวนจํานวน 3.8 ลานบาท
บริษัทฯ เปนเจาของ
ไมมี
บริษัทฯ เปนเจาของ
ไมมี
บริษัทฯ เปนเจาของ
ไมมี

5.2

สินทรัพยไมมีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอย เปนเจาของโปรแกรมคอมพิวเตอรซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวน 3.8 ลานบาท
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สัญญาที่สําคัญของบริษัทฯ

5.3.1 สัญญาเชาพื้นที่อาคารที่ตั้งสํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเชาพื้นที่อาคารซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน
กรุงเทพกรีฑาจํานวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา
บริษัท ซัมโก
เซอรวิส จํากัด

บริษัท ซัมโก
เซอรวิส จํากัด

รายละเอียดทรัพยสิน อายุสัญญาเชา
พื้นที่เชา คาเชาและคาบริการ เงื่อนไขการตออายุ
ที่เชา
ผูเชาสามารถขอตอ
1,712
257,824 บาทตอ
3 ป ตั้งแต 15
อาคาร 3 ชั้นเลขที่
สิงหาคม 2557 ตารางเมตร เดือนในปที่ 1 และ 2 อายุไดอีก 3 ป และ
122/4 ถนนกรุงเทพ
270,716 บาทตอ ผูใหเชาสามารถปรับ
กรีฑา แขวงสะพาน ถึง 14 สิงหาคม
คาเชาและคาบริการ
เดือนในปที่ 3
2560
สูง เขตสะพานสูง
ไดไมเกินรอยละ 10
กรุงเทพฯ
ผูเชาสามารถขอตอ
1,712
264,952 บาทตอ
3 ป ตั้งแต 1
อาคาร 3 ชั้นเลขที่
122/5 ถนนกรุงเทพ พฤษภาคม 2558 ตารางเมตร เดือนในปที่ 1 และ 2 อายุไดอีก 3 ป และ
278,199 บาทตอ ผูใหเชาสามารถปรับ
ถึง 30 เมษายน
กรีฑา แขวงสะพาน
คาเชาและคาบริการ
เดือนในปที่ 3
2561
สูง เขตสะพานสูง
ไดไมเกินรอยละ 10
กรุงเทพฯ

5.3.2 สัญญาเชาโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเชาที่ดินเพื่อใชเปนโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา
รายละเอียดทรัพยสินที่เชา
นางอาริยา พิเศษ ที่ดินโฉนดเลขที่ 57537
สิทธิ์
ตําบลบางเตย อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม

อายุสัญญาเชา
10 ป ตั้งแต 1
กุมภาพันธ
2558 ถึง 31
มกราคม 2568

พื้นที่เชา คาเชาและคาบริการ เงื่อนไขการตออายุ
5 ไร 83,000 บาทตอเดือนในป ผูเชาสามารถขอตออายุ
ไดอีกคราวละ 10 ป
ที่ 1-3
91,300 บาทตอเดือนในป โดยบอกกลาวตอผูให
เชาไมนอยกวา 6 เดือน
ที่ 4-6
100,430 บาทตอเดือนใน กอนสัญญาหมดอายุ
ปที่ 7-9
111,075 บาทตอเดือนใน
ปที่ 10
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5.3.3 สัญญาฝากทรัพยโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาฝากทรัพยอาคารโรงงานและที่ดินเพื่อใชเปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลํา
ลูกกาคลอง 6 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา
รายละเอียดทรัพยสิน
บริษัท กานตกมล 1.อาคารโรงงาน เลขที่ 9/3
จํากัด
2.อาคารโรงงาน เลขที่ 9/4
3.ที่ดิน เลขที่ 9/5
ตําบลบึงคําพรอย อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อายุสัญญา
พื้นที่
คาเชาและคาบริการ เงื่อนไขการตออายุ
3 ป ตั้งแต 1 1,920 ตาราง 200,000 บาทตอเดือน ผูเชาสามารถขอตออายุ
เมตร
มกราคม 2558
ไดอีก 3 ป และผูใหเชา
ถึง 1 มกราคม และที่ดนิ 400
คิดคาเชาเพิ่มรอยละ 10
2561
ตารางวา

5.3.4 สัญญาเชาและสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โรงงานผลิตชิ้นงานรังสิต-นครนายกคลอง 11
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางจํานวน 2 ฉบับ และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
จํานวน 2 ฉบับ เพื่อใชเปนโรงงานผลิตชิ้นงานรังสิต-นครนายกคลอง 11 โดยมีสาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา
บริษัท เอกสิน
การเดนโฮม
จํากัด

บริษัท เอกสิน
การเดนโฮม
จํากัด

รายละเอียดทรัพยสินที่เชา
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เลขที่ 98/4 ตําบลบึงน้ํา
รักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ในโครงการเอก
สิน แฟคทอรี่
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เลขที่ 98/5 ตําบลบึงน้ํา
รักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ในโครงการเอก
สิน แฟคทอรี่

อายุสัญญาเชา พื้นที่เชา คาเชาและคาบริการ เงื่อนไขการตออายุ
3 ปตั้งแต 1 1,632 ตาราง 125,000 บาทตอเดือน ผูเชาสามารถขอตออายุ
เมตร
ไดอีก 3 ป และผูใหเชา
กันยายน 2558
คิดคาเชาเพิ่มไมเกิน
ถึง 1 กันยายน
รอยละ 10
2561
3 ปตั้งแต 1 1,632 ตาราง 125,000 บาทตอเดือน ผูเชาสามารถขอตออายุ
เมตร
ไดอีก 3 ป และผูใหเชา
กันยายน 2558
คิดคาเชาเพิ่มไมเกิน
ถึง 1 กันยายน
รอยละ 10
2561

อนึ่ง หากบริษัทฯประสงคจะซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวขางตน ผูใหเชาตกลงขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
ราคา 17.5 ลานบาทตอแปลง ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 กรกฎาคม 2559
นอกจากนี้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ไดลงนามซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการเอกสิน แฟคทอรี่
จํานวน 2 ฉบับ เนื้อที่รวม 700 ตารางวา ซึ่งตั้งอยูที่ 98/34-35 ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในราคารวม
31.8 ลานบาท จากบริษัท เอกสิน การเดนโฮม จํากัด โดยแบงเปนเงินจองและเงินทําสัญญาจํานวนรวม 1.0 ลานบาท เงิน
ดาวนจํานวนรวม 3.0 ลานบาท ผอนจายจํานวน 5 เดือน และสวนที่เหลือชําระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนมกราคม
2559
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5.3.5 สัญญาเชาสํานักงานของ Kingsmen Myanmar Company Limited
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ มีสัญญาเชาอาคารสํานักงานเพื่อใชเปนอาคารสํานักงานของ Kingsmen
Myanmar Company Limited โดยมีสาระสําคัญดังนี้
คูสัญญา
Ko Ni Aung
Khaing Myint

5.4

รายละเอียดทรัพยสินที่เชา
อาคารสํานักงาน No.34
Theik Di Street, Ward No.
3. Mayangone Township,
Yangon, Myanmar

อายุสัญญาเชา
3 ปตั้งแต 1
ธันวาคม 2557
ถึง 30
พฤศจิกายน
2560

พื้นที่เชา คาเชาและคาบริการ เงื่อนไขการตออายุ
30,000 ดอลลารสหรัฐใน ผูเชาสามารถขอตออายุ
ไดโดยตกลงกับผูให
ปที่ 1
33,000 ดอลลารสหรัฐใน เชาไมนอยกวา 3 เดือน
กอนสัญญาหมดอายุ
ปที่ 2
36,300 ดอลลารสหรัฐใน
ปที่ 3

สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคา (License Agreement)

บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหใช “ชื่อทางการคา” และ “เครื่องหมายการคา” ภายใตแบรนด “Kingsmen” ในการ
ประกอบธุรกิจออกแบบ สราง และตกแตงภายในงานแสดงสินคา นิทรรศการ พิพิธภัณฑ รานคา สวนสนุก หรือผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับการตลาดทางเลือก (Alternative marketing) (รวมเรียกวา “ธุรกิจฯ”) แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยและประเทศ
เมียนมารจาก Kingsmen Creatives Ltd. ตามสัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคา (License Agreement)
ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (“สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา”)
ภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา Kingsmen Creatives Ltd. มีหนาที่ใหความชวยเหลือบริษัทฯ ในดาน
ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการใหคําแนะนําแกบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจฯ และชวยในการดําเนินการเพื่อใหบุคคลากรของบริษัท
ฯ ไดรับการอบรมทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนาฝมือและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ตองจายคาสิทธิในการใช
ชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคาเปนรายปใหแก Kingsmen Creatives Ltd. ตามจํานวนที่ตกลงกันภายใตสัญญาอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายการคา ซึ่งจะอยูในอัตราระหวางรอยละ 0.5-1.5 ของรายไดจากยอดขาย แตทั้งนี้ จะไมเกิน 148,000 เหรียญ
สิงคโปรตอป ซึ่งคาสิทธิดังกลาวสามารถปรับขึ้นไดทุก ๆ 5 ปตามที่คูสัญญาจะไดตกลงกัน แตทั้งนี้ จะไมเกินกวารอยละ 50
ของคาสิทธิกอนหนานี้ นอกจากนี้ Kingsmen Creatives Ltd. ยังตกลงที่จะไมประกอบธุรกิจใด ๆ อันจะเปนการแขงขันกับ
ธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร และในทางกลับกัน บริษัทฯ ไดตกลงที่จะไมประกอบธุรกิจใด ๆ
อันจะเปนการแขงขันกับธุรกิจฯ ของ Kingsmen Creatives Ltd. ในประเทศสิงคโปร รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่ Kingsmen
Creatives Ltd. มีสํานักงานอยู
ทั้งนี้ สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาเปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทฯ สามารถใชแบรนด
Kingsmen ในการประกอบธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ไดจนกวาสัญญาจะสิ้นสุดลง ซึ่งการสิ้นสุดของสัญญารวมถึงการที่บริษัทฯ
หรือ Kingsmen Creatives Ltd. บอกเลิกสัญญาโดยการตองบอกกลาวลวงหนาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบเปนเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน ทั้งนี้ การที่ Kingsmen Creatives Ltd. มิไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ จะไมมีผลกระทบตอสิทธิของบริษัทฯ ใน
การใชแบรนด Kingsmen ภายใตสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาในการประกอบธุรกิจฯ แตอยางใด
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

สัญญาระหวางผูถือหุน

บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ทํ า สัญ ญาระหวา งผู ถื อ หุ น ฉบั บ ลงวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2558 กั บ นายชยวัฒ น พิ เ ศษสิ ท ธิ์ และ
Kingsmen Creatives Ltd. ภายใตสัญญาดังกลาว Kingsmen Creatives Ltd. ตกลงที่จะไมขายหุนของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู
ทั้งหมดจํานวน 150,00,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ณ วันที่ทําสัญญา) ใหแกบุคคลภายนอก เวนแต (ก) จะขายหุนดังกลาวพรอมกับการเสนอขายหุนตอประชาชน
เปนครั้งแรก (initial public offering: IPO) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขวาการขายหุนดังกลาวจะตองไมทําให
Kingsmen Creatives Ltd. ถือหุนในบริษัทฯ จนเหลือนอยกวารอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ
(ข) จะเสนอขายหุนดังกลาวใหแกนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ กอน
นอกจากนี้ Kingsmen Creatives Ltd. ยังมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ได 1
ทาน ซึ่งสิทธิดังกลาวจะสิ้นผลไปหากสัดสวนการถือหุนของ Kingsmen Creatives Ltd. ในบริษัทฯ ต่ํากวารอยละ 10
5.6

การประกันภัยทรัพยสิน

บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน ประกันภัยธุรกิจหยุกชะงัก และประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ตอบุคคลภายนอก สําหรับสํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา และโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งรวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม ภัยลมพายุและแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตน้ําหรือสึนามิ (จํากัดความรับผิดสําหรับ
ความเสียหายในสวนหลัง) โดยทรัพยสินภายใตการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินไดแก ตัวอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
(ไมรวมฐานราก) ระบบสาธารณูปโภคทุกชนิด เฟอรนิเจอร อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทุกชนิด เครื่องใชสํานักงานและ
เครื่องคอมพิวเตอรทุกชนิด สตอกทรัพยสินทุกชนิด และทรัพยสินอื่นทั้งหมดทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ สวนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนั้น ไดครอบคลุมถึง การสูญเสียรายไดท่ีเกิดขึ้นจากภาวะธุรกิจหยุดชะงัก อัน
เปนผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินที่ไดเอาประกันภัยไว นอกจากนี้ การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายตอบุคคลภายนอก ยังรวมถึงการทํางานในสถานที่ที่เปนที่ตั้งของงานแสดงสินคาในชวงที่จัดงานแสดงสินคาดวย
กรมธรรมประกันภัยทั้งหมดดังกลาวขางตน มีระยะเวลาประกันภัยตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน
2558 โดยมีบริษัทฯ เปนผูเอาประกันภัย โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้นประมาณ 182 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน และประกันภัยธุรกิจหยุกชะงัก สําหรับโรงงานผลิต
เฟอร นิ เ จอร ลําลู ก กาคลอง 6 โดยมี ร ายละเอีย ดการครอบคลุม ความเสีย หายและทรั พยสิ นเอาประกั นเช นเดี ยวกั นกั บ
ประกันภัยสําหรับสํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา และโกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานศาลายา โดยมีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 โดยมีบริษัทฯ เปนผูเอาประกันภัย โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัย
รวมทั้งสิ้นประมาณ 82 ลานบาท
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมีเงินลงทุนใน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการ

บริษัท ลานนา เอ็กซิบิท
แอนด อีเวนท เอเจนซี่ จํากัด
บริษัท ยูเท็กซ เหนือ จํากัด

โฆษณา ประชาสัมพันธ
และเผยแพรธุรกิจ
รับเหมางานระบบไฟฟา
สําหรับงานแสดงสินคา

ทุนชําระแลว สัดสวนเงิน
(บาท)
ลงทุน
(รอยละ)
1,000,000
16.0
1,100,000

รวม

12.7

ราคาทุน
(บาท)
160,000

มูลคาเงิน
ลงทุนสุทธิ
(บาท)
0

140,000

0

300,000

0

การลงทุนใน 2 บริษัทดังกลาวขางตนนั้น บริษัทฯ ไดเขารวมลงทุนกับบริษัทรับเหมากอสรางและตกแตงงานแสดง
สินคาอีกหลายราย เพื่อรวมกันทําธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการในจังหวัดเชียงใหมในอดีตที่ผานมา แตอยางไรก็
ตาม บริษัททั้ง 2 บริษัทดังกลาวขางตน มิไดมีกิจกรรมทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญแตอยางใด และบริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อการลด
มูลคาเงินลงทุนทั้งจํานวนแลว
ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 บริษัทฯ ไดจัดตั้ง Kingsmen Myanmar Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศพมา โดยมีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลารสหรัฐฯ และมีทุนชําระแลว 50,000 ดอลลารสหรัฐฯ โดยมี
วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดง
สินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด (Event) ในอาณาเขตประเทศพมาเปนหลัก บริษัทฯ ถือหุน
ในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ 100
5.8

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติกําหนดนโยบายการลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมดังนี้
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกลเคียง หรือกอใหเกิดประโยชนและสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสรางความมั่นคง และผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเขาลงทุนเขาเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท
ดังกลาว โดยตัวแทนดังกลาวอาจเปนประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ ผูบริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชนขัดแยงกับธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึง
กําหนดใหตัวแทนของบริษัทจะตองบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ
ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมนั้น ๆ นอกจากนี้
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

การสงตัวแทนเพื่อเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวใหเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท และ/หรือ
ขอตกลงรวมกันในกรณีของบริษัทรวม
ทั้งนี้ การขออนุมัติในการลงทุนของบริษัทจะตอ งเปนไปตามกฎ ระเบียบ หรือ กฎเกณฑวาดวยการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามที่ไดประกาศโดยตลาดหลักทรัพยแ หง ประเทศไทย หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัท ยอยและบริษัทรวมอยางใกลชิด
รวมถึงกํากับใหมีการจัดเก็บขอมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหบริษัทตรวจสอบ
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