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โครงสรางการจัดการ

10.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทฯมีโครงสรางการจัดการ ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูตรวจสอบภายใน (Outsource)

ประธานกรรมการบริหาร
(นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์)

กรรมการผูจัดการ
(นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล)

กรรมการบริหารฝายงานแสดงสินคา
พิพิธภัณฑ และกิจกรรมการตลาด
(นางสาวสุนิสา รัตนเนนย)

กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 1
(นายบัญชา ลิ้มวรรัตน)

กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 2
(นายดํารงค วงษประยูร)

กรรมการบริหารฝายบัญชีและ
การเงิน
(นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์)

คิงสเมนเมียนมาร

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน (Financial Controller)
(นางสาวอภิสิดา ปริยานนท)
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10.2 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
กรรมการ / กรรมการบริหารฝาย บัญชีและการเงิน
3. นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
4. นายสงวน ศรีนคารินทร
กรรมการ
5. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายธีรธัช โปษยานนท
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวณัฐรียา สุลัยมาน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ หรือ นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ หรือ นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล สองในสาม ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯไว ดังนี้
1) ปฏิบัติหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษา
สิทธิและผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกราย
2) กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสราง
การบริหารจัดการ และอํานาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทยอยตามที่ฝายจัดการนําเสนอ รวมถึงกํากับดูแล
การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกบริษัท
และผูถือหุน
3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหบรรลุกลยุทธและ
เป น ไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึ ง ดู แ ลระบบกลไกการจ า ยค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารให มี ค วาม
เหมาะสม
4) กํ า หนดกรอบและนโยบายสํ า หรั บ การกํ า หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การกํ า หนดเงิ น โบนั ส
คาตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของประธานเจาหนาที่บริหาร
5) ดําเนินการใหบริษัทและบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดใหมีการรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
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6)

พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปนตองไดรับการ
พิจารณาโดยที่ประชุมผูถือหุน) การลงทุนในธุรกิจใหม และการดําเนินงานใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
7) พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปนตองพิจารณา
โดยที่ประชุมผูถือหุน) ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ
8) พิจารณาอนุมัติวงเงินสําหรับใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในสวนธุรกรรมทางการเงิน
อาทิเชน การกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ําประกันการ
กูยืมเงิน ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่กฎ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของประกาศกําหนด
9) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัท
10) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
11) ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ ใน
กรณีที่กรรมการรายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดที่ทํากับบริษัท หรือมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใหกรรมการรายดังกลาวแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา
12) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการ
คอรรัปชั่น และจัดใหมีการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
13) แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
ชุดยอยอื่นใด เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
14) แตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
15) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16) จัดทํารายงานประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
17) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท
18) พิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทอยาง
เปนธรรม
19) มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง ให ก รรมการออกจากตํ า แหน ง จํ า นวนหนึ่ ง ในสามของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงได ทั้งนี้ กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
10.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรธัช โปษยานนท
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมี คุณพัชรินทร นิโรจน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว ดังนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของ
บริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท พรอม
ทั้งเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/
กฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
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7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

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

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/
หรือธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
ซ. รายการอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตอํานาจ หนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาวการณ
ตรวจสอบและสอบสวนผูที่เกี่ยวของภายใตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีอํานาจใน
การวาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยในงานตรวจสอบและสอบสวน
หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีผลใชบังคับกับบริษัท และ/หรือธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหความเห็นตอฝายจัดการเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ
ฝายตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
และการ
ตอตานการคอรรัปชั่น
ทบทวนกระบวนการการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการคอรรัปชั่น
ของบริษัท
สอบทานและใหความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม
และการตอตานการคอรรัปชั่นประจําปของบริษัท
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15)

16)
17)

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

พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยูหรือคาดวาจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบ
ตอบริษัท (Identification of Risk) และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท (Risk Appetite)
รวมทั้งกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทใหมีความครอบคลุม
และ
สอดคลองกับกลยุทธและทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ตองครอบคลุมความเสี่ยงอยางนอย 4 ประการ ดังนี้
ก. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
ข. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)
ค. ความเสี่ยงดานกลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
ง. ความเสี่ยงดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ (Compliance Risk)
กําหนดกลยุทธ โครงสรางและทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยงขององคกรใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธุรกิจของบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการตรวจสอบ โดย
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพนตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบไดอีก
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สามารถสรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมดที่กรรมการตองเขารวม (ครั้ง)
ชื่อ
ป 2557
ม.ค. - ส.ค. 2558
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
2/2
6/6
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
2/2
6/6
3. นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
2/2
6/6
4. นายวงศกร พิเศษสิทธิ1/์
-/2
1/1
1/
5. นายเบนเนดิก โซ เซียก โป
-/2
-/1
6. นายสงวน ศรีนคารินทร
-/2
6/6
7. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี2/
5/5
4/4
2/
8. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
5/5
4/4
2/
9. นายธีรธัช โปษยานนท
5/5
4/4
หมายเหตุ: 1/ นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ และนายเบนเนดิก โซ เซียก โป สละตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
2/ พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร และนายธีรธัช โปษยานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

10.4 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ผูบริหาร1/ของบริษัทฯมีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
กรรมการผูจัดการ
3. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย
กรรมการบริหารฝายงานแสดงสินคา พิพิธภัณฑ และกิจกรรมการตลาด
4. นายบัญชา ลิ้มวรรัตน
กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 1
5. นายดํารงค วงษประยูร
กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 2
6. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
กรรมการบริหารฝายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวอภิสิดา ปริยานนท
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)
หมายเหตุ: 1/ ตามคํานิยามของ “ผูบริหาร” ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง
การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารไว ดังนี้
1) ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทใหเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2) บริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวของตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3) อนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เชน การซื้อขาย
การลงทุนหรือรวมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเปนไปเพื่อประโยชนใน
การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กําหนดไวในอํานาจอนุมัติ (Authority
Limits)
4) อนุมัติการกูยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ
เขาเปนผูค้ําประกันของบริษัทและบริษัทยอย
ภายในวงเงินตามที่กําหนดไวในระดับชั้นของการอนุมัติ
(Authority Limits)
5) กํากับดูแลการดําเนินการดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย และแผนการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัท
6) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก และเลิกจางพนักงานบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาประธาน
กรรมการบริหาร โดยสามารถแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหดําเนินการแทนได
7) มีอํานาจกําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสําหรับพนักงาน
บริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาประธานกรรมการบริหาร ภายใตกรอบ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดไว
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8)
9)
10)
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ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ ภายในบริษัทเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเปนใน
การปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารนั้นจะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัท
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว
10.5 เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวณัฐรียา สุลัยมาน
เปนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปของบริษัท
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผูบริหาร รวมทั้งดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7
วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหนาที่ดังตอไปนี้
1) ใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับขอกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท
ตองการทราบและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสม่ําเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2) จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และ
ขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวของ
3) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
และขอกําหนดของหนวยงานดังกลาว
5) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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10.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
10.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
ในป 2557 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัทฯรวม 6 ราย จํานวน 0.6 ลานบาท เปนคาตอบแทนในรูป
ของเงินรายป ซึ่งเปนกรรมการบริษัทฯชุดเกากอนการปรับโครงสรางกรรมการ โดย นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ และนายเบนเน
ดิก โซ เซียก โป ยังคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯอยูกอนที่กรรมการทั้ง 2 ทานดังกลาวจะสละตําแหนงกรรมการ
พรอมกับการแตงตั้งกรรมการอิสระ 3 ทานเขามาดํารงตําแหนง
สําหรับป 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
1. คาเบี้ยประชุม
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
30,000
20,000
30,000
20,000

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2. โบนัสประจําป

รอยละ 1 จากเงินปนผลที่ประกาศจายในแตละป หรือไมเกิน 1.2 ลานบาทตอป
โดยกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุมและโบนัสประจําปดังกลาว
ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัทฯรวม 7 ราย จํานวน 0.5 ลานบาท
โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับเบี้ยประชุม
ดังกลาว
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คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2557 และงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2558 สรุปไดดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
ชื่อ

ตําแหนง

ป 2557
ม.ค. – มิ.ย. 2558
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
80,000
90,000
90,000

1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
3. นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
4. นายวงศกร พิเศษสิทธิ1/์
5. นายเบนเนดิก โซ เซียก โป1/
6. นายสงวน ศรีนคารินทร
7. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี2/

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2/
8. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
กรรมการอิสระ /
60,000
60,000
กรรมการตรวจสอบ
2/
9. นายธีรธัช โปษยานนท
กรรมการอิสระ /
60,000
60.000
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: 1/ นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ และนายเบนเนดิก โซ เซียก โป สละตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
2/ พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร และนายธีรธัช โปษยานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้
คาตอบแทนดังกลาวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงตางๆ และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ป 2557
จํานวนราย
คาตอบแทนผูบริหาร

7

คาตอบแทน
(ลานบาท)
24.1

ม.ค. – มิ.ย. 2558
จํานวนราย
คาตอบแทน
(ลานบาท)
7
9.0

10.6.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
บริษัทฯ มีสวัสดิการอื่นใหแกผูบริหาร เชน คาใชจายในการเดินทาง และคาโทรศัพท เปนตน
10.7 บุคลากร
10.7.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมีพนักงานประจํา (ไมรวม
ผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 104 คน 129 คน 147 คน และ 159 คน ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานได ดังนี้
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สายงาน/ฝาย
(หนวย: คน)
ฝายออกแบบ (Designer)
ฝายบริหารโครงการ/การตลาด
(Project Management
Team/Marketing)
ฝายปฏิบัติการ/โรงงาน
(Operation/Factory)
แผนกจัดหา (Purchase)
แผนกทรัพยากรมนุษย/ธุรการ
แผนกสารสนเทศ
ฝายบัญชีและการเงิน
รวม

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

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

30 มิถุนายน 2558

18
30

21
34

20
39

22
40

34

48

58

61

6
9
2
5
104

6
11
2
7
129

9
11
2
8
147

12
14
2
8
159

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีพนักงานรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และป 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 จํานวนทั้งสิ้น 28 คน 95 คน 123 คน และ 123 คน ตามลําดับ พนักงานรายวัน ประกอบดวย ชางไม ชางสี ชางปูน
ชางเหล็ก และ แรงงานทั่วไป เปนตน
10.7.2 คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2555 ป 2556 ป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวม
ผูบริหาร) เปนจํานวน 58.1 ลานบาท 77.3 ลานบาท 103.5 ลานบาท และ 45.9 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาว
รวมถึง เงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยงตางๆ คาตอบแทนพนักงานรายวัน และเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นอกจากนี้ บริษัทฯมีสวัสดิการเพิ่มเติมแกพนักงาน คือ การใหเงินกูยืมชวยเหลือพนักงาน เพื่อชวยเหลือบรรเทาทุกข
แกพนักงานตามเหตุฉุกเฉินหรือความจําเปนที่เกิดขึ้นจริง โดยบริษัทฯ จํากัดวงเงินกูทั้งหมดจํานวน 500,000 บาทตอป และ
กําหนดหลักเกณฑของพนักงานที่สามารถขอเงินกูได เชน พนักงานตองเปนพนักงานประจํา มีการกําหนดอายุงานขั้นต่ํา มี
การกําหนดวงเงินกูและการผอนชําระคืน และกําหนดเหตุจําเปนในการขอเงินกู เปนตนโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
บริษัทฯมียอดเงินกูยืมชวงเหลือพนักงานจํานวน 392,450.7 บาท และพนักงานยังผอนชําระอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯจึง
ไมมีการตั้งสํารองหนี้สูญแตอยางใด
10.7.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) ตั้งแตป 2537 โดยพนักงานที่เขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทฯ จะจายเงินสมทบรอยละ 5 – 10 (ขึ้นอยูกับ
อายุการทํางาน) ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ
3 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย
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10.7.4 ขอพิพาทดานแรงงาน
ตั้งแต 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ณ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯยังมีคดีความที่บริษัทฯเปนจําเลยหรือถูกฟองรองอยู 1 คดีในศาลแรงงาน
ที่ยังไมยุติ โดยในป 2554 บริษัทฯถูกฟองรองโดยอดีตพนักงานทานหนึ่งในหลายประเด็น และเรียกรองใหบริษัทชําระ
คาเสียหายเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 615,822.87 บาท ตอมาศาลพิพากษายกฟองในบางประเด็น และใหบริษัทฯจายเงิน
ชดเชยจํานวน 196,993.20 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาของศาลในประเด็นที่ใหบริษัทจายเงิน
ชดเชยดังกลาว ซึ่งขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการฎีกา
10.7.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯมีเปาหมายในการพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับพนักงานไปจนถึงระดับผูบริหาร
เพื่อเสริมสรางทักษะ ความรูความสามารถ ความคิดสรางสรรค ที่สามารถสรางผลงานที่โดดเดนและรองรับกับการแขงขัน
ทางธุรกิจและการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธดังนี้
• มีการจัดสงพนักงาน และผูบริหาร เขาฝกอบรมและสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนความรวมมือในเครื่อขาย
Kingsmen Creative Ltd. ปละ 2 ครั้ง
• สงเสริมใหพนักงาน และผูบริหารไดรับการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอก หรือมีการวาจางผูเชี่ยวชาญเขามา
บรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสรางทักษะงานตามสายงานและความรับผิดชอบของพนักงานในแตละระดับ
• มีการสงพนักงาน และผูบริหารไปดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อนํามาใชพัฒนางานของบริษัทฯ
• สงเสริมใหพนักงาน และผูบริหาร ดําเนินกิจการบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมภิบาล โดยการยกยองและ
สงเสริมคนดี
• สงเสริมใหพนักงาน และผูบริหาร มีทัศนคติในการดําเนินกิจการอยางมืออาชีพ มีสวนรวมในความเปนเจาของ
บริษัทฯ มีการทํางานรวมกัน และรูจักแบงปนความสําเร็จแกกันและกัน
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