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สรุปขอมูล (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผูลงทุนตอง
ศึกษาขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ หรืออาจ
ศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”)
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
บริษัท คิงสเมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 2-4 ธันวาคม 2558)
ขอมูลเกี่ยวกับเสนอขาย
ผูเสนอขาย :
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ทีไอ. จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :

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

จํานวนหุนที่เสนอขาย : จํานวนไมเกิน 60,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงเปน
1. หุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดย บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนที่เสนอขาย : 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้
2. หุนสามัญเดิมเสนอขายโดยผูถือหุนเดิม คือ Kingsmen Creatives Ltd.
จํานวนหุนที่เสนอขาย : 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน :
ประเภทผูลงทุน

จํานวนหุนที่เสนอขาย (หุน)

สัดสวนที่เสนอขาย (รอยละ)

- ผูมีอุปการะคุณของผูจัดการ
การจัดจําหนายหลักทรัพย

42,000,000

70.0

- ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ

18,000,000

30.0
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เงื่อนไขในการจัดจําหนาย : 3 รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดสรรหุน
ในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆตามที่ระบุ ในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนาย (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย)
ไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort)
ราคาเสนอขายตอประชาชน : 5.80 บาทตอหุน
มูลคาการเสนอขาย : 348,000,000 บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา : 3 ไมมี
มูลคาที่ตราไว (Par) : 0.50 บาทตอหุน
มูลคาตามราคาบัญชี (Book Value) : 0.735 บาทตอหุน (คํานวณจากสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 หลังการเพิ่มทุนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 45 ลานบาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
10/2558 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และหุนสามัญหลังเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 0.10 บาท เปนหุนละ 0.50
บาท ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ทําใหมีจํานวนหุนสามัญที่ออก
และเรียกชําระแลวทั้งหมดเทากับ 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
• พิจารณาจากอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E Ratio) ของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
• ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 5.80 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเทากับ 19.4 เทา โดยคํานวณกําไร
สุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิของบริษัทในชวง 4 ไตรมาสลาสุด ตั้งแต ไตรมาส 4 ป 2557 ถึง ไตรมาส 3 ป 2558
หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 200,000,000 หุน (Fully
Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.30 บาท โดย P/E Ratio ที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนสวนลดประมาณรอย
ละ 29.7 จากอัตราสวนลดราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึง
หรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในชวงระยะเวลา 3
เดือนตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จนถึง 25 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีคาเทากับ 27.7 เทา (ดูรายละเอียดในสวนที่ 3
ขอ 4 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย)
• อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 66.7 และรอยละ 70.6 ของ
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีคาเทากับ 58.5 เทา และ 66.1 เทา ตามลําดับ
• ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมตดิ silent period : จํานวน 30,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 15.0 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
กรณีเสนอขายหุนที่ออกใหมเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนครั้งแรก (“IPO”)
ตลาดรอง :
SET
3 MAI
หมวดธุรกิจ (Sector) : อสังหาริมทรัพยและกอสราง
เกณฑเขาจดทะเบียน :
3 Profit Test
Market Capitalization Test
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วัตถุประสงคการใชเงิน
บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้หลังหักคาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกัน
การจัดจําหนายหุน และคา ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ การเสนอขายหุ น ซึ่ งเปนเงินประมาณ 275.9 ลานบาทไปใชเพื่ อ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. ลงทุนขยายโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 จํานวนประมาณ 10.6 ลานบาท
2. ลงทุนขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร จํานวนประมาณ 44.5 ลานบาท
3. ลงทุนในโรงงานรังสิต-นครนายกคลอง 11 จํานวนประมาณ 96.5 ลานบาท
4. ชําระคืนเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวนประมาณ 104.0 ลานบาท
5. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ จํานวนประมาณ 20.3 ลานบาท
นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลประจําปจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการ
จายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯอาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางการไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวา
บริษัทฯมีกําไรพอที่จะทําเชนนั้นได และใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
คราวถัดไป
ในการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยนั้นจะอยูภายใตอํานาจการพิจารณาอนุมัติของ (ก) คณะกรรมการของ
บริษัทฯและ (ข) คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยแตละบริษัท โดยจะพิจารณาจากกําไรสุทธิจากงบ
เฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทยอยแตละบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความจําเปน และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทยอย
แตละบริษัทอาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางการไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวมีกําไรพอที่จะทําเชนนั้น
ได และใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop
Solution) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) โดยมีลักษณะการใหบริการดังนี้
1. ธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
บริษัทฯ ใหบริการในการตกแตงภายใน (Interiors) ครบวงจร โดยดําเนินการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานตกแตง
ภายในทั้งหมด รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณตกแตงภายใน และเฟอรนิเจอรเพื่อใหเขากับภาพลักษณของแบรนดสินคา
และบริษัท บริษัทฯ เนนงานตกแตงภายในแกผูขายสินคาและบริษัทที่อยูในตลาดระดับกลางถึงบนซึ่งมีแผนการในการ
ขยายสาขาจํานวนมากและมีแบรนดระดับชั้นนําของโลก ในธุรกิจรานคาปลีก รานอาหาร และสํานักงาน
2. ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
บริษัทฯ มีขอบเขตในการใหบริการในธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ โดยสามารถแบงเปน 2 ประเภทดังนี้
-

-

ใหบริการแกผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitors)
บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูรับเหมา (Contractors) อยางครบวงจร แกผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ตั้งแตการวางแนวคิด ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธแสดงสินคา ตลอดจนการบริหารจัดการบูธแสดงสินคาใน
ระหวางการจัดงาน รวมถึงการรื้อถอนบูธแสดงสินคาเมื่อการจัดงานแลวเสร็จ
ใหบริการแกผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Organizers)
บริษัทฯ ใหบริการในการเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) อยางครบวงจร แกผูจัดงานแสดง
สินคาและนิทรรศการ โดยดําเนินการวางผังงาน (Floor Plan) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสวนกลาง เชน คูหา
มาตรฐาน(Standard Booth) ซุมทางเขางาน เวที ปายบอกทาง และสวนตกแตงอื่นของงาน รวมไปถึงการใหบริการ
อื่นๆ เชน งานระบบไฟฟา และการใหเชาเฟอรนิเจอร

3. ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
บริษัทฯ มีขอบเขตในการใหบริการในธุรกิจการตลาดทางเลือก โดยสามารถแบงเปน 2 ประเภทดังนี้
-

-

ใหบริการในการบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด (Event Management)
บริษัทฯใหบริการในการเปนผูจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Organizer) อยางครบวงจร แกเจาของสินคานั้นๆ
โดยดําเนินการวางแนวคิด การออกแบบ ผลิตและติดตั้งบูธกิจกรรม การบริหารการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะมีขึ้น
ทั้งหมด รวมถึงการหาสถานที่จัดงาน การสรรหาผูเขาชมงาน การวางแผนโฆษณากิจกรรมกอนการออกงาน และ
การวิเคราะหขอมูลผูเขาชมงาน
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
สวนที่ 1 หนา 4
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4. ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
บริษัทฯ ใหบริการอยางครบวงจรแกเจาของโครงการพิพิธภัณฑและสวนสนุก โดยดําเนินการวางแนวคิดของโครงการ
ออกแบบ และผลิตโครงการ เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการในการบริหาร
จัดการโครงการ การออกแบบพัฒนาเนื้อหา การออกแบบสื่อภาพและเสียง การออกแบบสภาพแวดลอม และการ
ออกแบบกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเขาชมงานไดเรียนรูและเขาใจเนื้อหาที่จัดแสดงมากยิ่งขึ้น บริษัทฯมีบริการในการ
บริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของพิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูภายหลังการเปดโครงการ เพื่อใหมีผู
เขาชมงานอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ มีผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจคือ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําในธุรกิจออกแบบ
และผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก โดยปจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สํานักงานใน 14 ประเทศในทวีป
เอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง ทําใหบริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงเขาสูเครือขายลูกคาในระดับสากลของ Kingsmen
Creatives Ltd. และสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง โดย
ปจจุบันบริษัทฯ มีขอบเขตการดําเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย และเริ่มขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศ
เพื่อนบานเพิ่มเติม ไดแก ประเทศเมียนมาร ภายใตแบรนด Kingsmen ตามสัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและ
เครื่องหมายการคา (License Agreement) (รายละเอียดปรากฎตามขอ 5.4 สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและ
เครื่องหมายการคา ในขอ 5 – ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ)
ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 1 บริษัท ไดแก Kingsmen Myanmar Company Limited (“คิงสเมนเมียนมาร”) ซึ่ง
เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและตก
แตงงาน (Design & Build) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และ
กิจกรรมการตลาด (Event) ในอาณาเขตประเทศเมียนมารเปนหลัก บริษัทฯ ถือหุนในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ 100
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ผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และสัดสวนการถือหุนกอนและประมาณการหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
ครอบครัวพิเศษสิทธิ์
1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
3. นายพิทักษ พิเศษสิทธิ์
4. นายพิชัย พิเศษสิทธิ์
5. นายวงศกร พิเศษสิทธิ์
6. นางสาวขิม พิเศษสิทธิ์
รวมครอบครัวพิเศษสิทธิ์
กลุมผูบริหาร
7. นายประวิชย ศรีบัณฑิต
มงคล
8. นายดํารงค วงษประยูร
9. นายบัญชา ลิ้มวรรัตน
10. นางสาวสุนิสา รัตนเนนย
รวมกลุมผูบริหาร
11. Kingsmen Creatives Ltd.
12. ประชาชนทั่วไป
รวม
หมายเหตุ

กอนการเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ

หลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ

69,905,000
9,400,000
9,000,000
1,200,000
1,250,000
1,250,000
92,005,000

46.6
6.3
6.0
0.8
0.8
0.8
61.3

69,905,000
9,400,000
9,000,000
1,200,000
1,250,000
1,250,000
92,005,000

35.0
4.7
4.5
0.6
0.6
0.6
46.0

7,995,000

5.3

7,995,000

4.0

7,500,000
7,500,000
5,000,000
27,995,000
30,000,000
150,000,000

5.0
5.0
3.3
18.7
20.0
100.0

7,500,000
7,500,000
5,000,000
27,995,000
20,000,000
60,000,000
200,000,000

3.8
3.8
2.5
14.0
10.0
30.0
100.0

1/ บุคคลที่มีความสัมพันธกับนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ มีดังตอไปนี้
1.1 นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์เปนภรรยาของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
1.2 นายพิทักษ พิเศษสิทธิ์เปนพี่ชายของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
1.3 นายพิชัย พิเศษสิทธิ์เปนนองชายของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
1.4 นายวงศกร พิเศษสิทธิ์เปนบุตรชายของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
1.5 นางสาวขิม พิเศษสิทธิ์เปนบุตรสาวของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ และนางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
2/ Kingsmen Creatives Ltd. เปนผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงค
โปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
3/ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมจะเสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50
บาท พรอมกับการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ดวย
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ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ผูถือหุนรายใหญของ Kingsmen Creatives Ltd. มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุน
Ong, Chin Sim
46,147,230

รอยละ
23.34

2

Islanda Pte Ltd 1/

37,993,060

19.21

3

Delta Lloyd Asset Management NV

11,632,000

5.88

4

Benedict Soh Siak Poh

8,154,189

4.12

5

Chong, Fook Seng

4,014,000

2.03

หมายเหตุ

1/ คุณ Benedict Soh Siak Poh เปนผูมีผลประโยชนใน Islanda Pte Ltd
2/ ทีม่ า www.sgx.com และ http://www.kingsmen-int.com/

สัดสวนรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยจําแนกตามประเภทการใหบริการ ตามงบการเงินรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2557 และงวด 9 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค.-ก.ย. 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ธุรกิจงานตกแตงภายใน 323.0 48.4 474.9 55.5 419.2 50.9 301.4 56.2
(Interiors)
ธุรกิจงานแสดงสินคาและ 277.1 41.5 282.6 33.0 328.6 39.9 171.3 31.9
นิทรรศการ (Exhibitions)
ธุรกิจการตลาดทางเลือก 64.2
9.6
89.7 10.5 73.0
8.8
62.1 11.6
(Alternative Marketing)
0.5
8.1
0.9
3.0
0.4
1.9
0.3
ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและ 3.1
สวนสนุก (Museums &
Thematic Park)
รวมรายได
667.4 100.0 855.3 100.0 823.8 100.0 536.7 100.0
จากการใหบริการ
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งบการเงินรวม
ม.ค.-ก.ย. 2558
ลานบาท รอยละ
312.7 48.0
251.0

38.5

78.6

12.1

8.9

1.4

651.2

100.0
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ
1. นายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์
2. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
3. นายประวิชย ศรีบัณฑิตมงคล
4. นายสงวน ศรีนคารินทร
5. พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี
6. รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
7. นายธีรธัช โปษยานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหารฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุมผูบริหารระดับสูง
เนื่องจากกลุมผูบริหารระดับสูง เปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบ
ในการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ผูรับเหมาชวง รวมถึงรับผิดชอบสงมอบงานคุณภาพใหแกลูกคา การสูญเสีย
ผูบริหารระดับสูงดังกลาวคนใดคนหนึ่งโดยมิสามารถหาผูบริหารที่เหมาะสมมาทดแทนได อาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอบริษัทฯ ได
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ มีการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีฝมือ และมีประสบการณเฉพาะดาน เชน นักออกแบบ หัวหนา
โครงการ ชางไม และชางมีฝมือตางๆ ดังนั้นการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดังกลาว อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอบริษัทฯ ได
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการวาจางผูรับเหมาชวง (Sub-Contracts)
เนื่องจากบริษัทฯ มีการวาจางผูรับเหมาชวงอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลน
ผูรับเหมาชวงที่มีฝมือ หรือความเสี่ยงจากการสงมอบงานชา ซึ่งอาจสงผลกระทบใหการทํางานตอจากผูรับเหมาเกิด
การหยุดชะงัก เปนเหตุใหบริษัทฯ สงมอบงานใหแกลูกคาไมทันเวลา เปนตน
4. ความเสี่ยงจากความไมแนนอนของแผนการตลาดและการขยายกิจการของลูกคา
ในกรณีที่ ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดและแผนการขยายกิจการ บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการถูก
ยกเลิกงาน หรือการชะลอการจัดงานของลูกคา รวมถึงการยกเลิกหรือชะลอการขยายกิจการหรือการปรับปรุงการ
ตกแตงภายในของลูกคา ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
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5. ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาทิ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเมือง ภัยธรรมชาติฯลฯ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวโยงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และกําลัง
ซื้อของผูบริโภคสงผลกระทบโดยตรงกับนโยบายทางการตลาดและการขยายกิจการของลูกคา ดังนั้น ในสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ลูกคาของบริษัทฯอาจชะลอการขยายกิจการหรือปรับปรุงรานคา หรือปรับเปลี่ยนนโยบายจากการ
กระตุนยอดขายโดยใชวิธีอื่นเปนการทดแทน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายไดและผลประกอบการในระหวางป
เนื่องจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) จะมีงานใหญ 2 งาน คือ งาน Motor Show ซึ่งจัดในไตร
มาส 1 ของทุกป และ งาน Motor Expo ซึ่งจัดในไตรมาส 4 ของทุกป ซึ่งเปนงานที่บริษัทฯใหบริการออกแบบและ
ผลิตบูธแสดงสินคาใหแกลูกคาหลายราย ซึ่งสงผลใหรายไดจากการใหบริการ และผลประกอบการของบริษัทฯ
ในชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 สูงกวาไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของทุกป
7. ความเสี่ยงจากการประเมินตนทุนงานต่ําไป หรือจากตนทุนงานสูงกวาที่คาดการณไว (Cost Overrun)
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ไมสามารถประมาณตนทุนงานในแตละโครงการใหถูกตองแมนยําได ทั้งนี้หาก
บริษัทฯ ประเมินตนทุนงานต่ําไป หรือตนทุนงานที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณไว (Cost Overrun) อาจสงผลให
อัตรากําไรของแตละโครงการลดลง และสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
8. ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาไมชําระเงินตามสัญญา
โดยทั่วไปบริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินจากลูกคา บางสวนกอนการเริ่มทํางาน บางสวนระหวางกระบวนการทํางาน และ
บางสวนภายหลังจากที่การทํางานจบลง ประกอบกับในระหวางการทํางาน บริษัทฯ และลูกคาอาจมีการตกลงเพิ่มหรือ
ลดงาน ซึ่งจะถูกปรับปรุงในการเก็บเงินงวดสุดทาย ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการที่ลูกคาไมชําระเงินตาม
สัญญาในบางงวดได
9. ความเสี่ยงจากการที่สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคาสิ้นสุดลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ
หากสัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมายการคาสิ้นสุดลง จะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถใชชื่อทางการคา
และเครื่องหมายการคา Kingsmen ไดอีกตอไป อาจทําใหลูกคาเกิดความไมมั่นใจในคุณภาพและบริการที่จะไดรับ
และอาจไมใชบริการของบริษัทฯ อีกตอไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
10. ความเสี่ยงจากชื่อเสียงของบริษัทฯ ในแงลบที่มาจากผลงานหรือการใหบริการ
ในกรณีที่ผลงานที่สงมอบใหกับลูกคามีความไมสมบูรณ และมีความลาชา ขอผิดพลาดดังกลาว อาจสงผลกับชื่อเสียง
ของบริษัทฯ ในระยะยาว มีความเสี่ยงสูงจากการยกเลิกงานจากลูกคารายเดิมรวมถึงลูกคารายอื่นในอนาคต ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง
เนื่องจากบริษัทฯประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง และเปนธุรกิจที่ไดรับการวาจางจากลูกคาเปน
รายโครงการ บริษัทฯตองเขารวมประมูลงานรวมกับบริษัทคูแขงอยูเปนประจํา บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับ
การวาจางจากลูกคาไมวาจะเปนลูกคารายเดิมและลูกคารายใหม การที่บริษัทฯไมไดรับการวาจางจากลูกคาบอยครั้ง
อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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12. ความเสี่ยงจากแผนธุรกิจของบริษัทฯไมเปนไปตามที่วางแผนไว
บริษัทฯ ไดกําหนดแผนธุรกิจและกลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน ดังนั้น หากแผนธุรกิจของบริษัทฯไม
เปนไปตามที่วางแผนไว อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ได
13. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตราตางประเทศ
บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการแกลูกคาตางประเทศที่เขามาใชบริการออกแบบและตกแตงงานในประเทศไทย
รวมถึงคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมในการใชเครื่องหมายการคา คาวัสดุอุปกรณนําเขา คาจาง
ออกแบบ และรับเหมาชวงระหวางบริษัทฯกับบริษัทในเครือ Kingsmen เปนตน ซึ่งรายไดและคาใชจายดังกลาว
ขางตน สวนใหญเปนเงินเหรียญสิงคโปร และเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินตราตางประเทศได
14. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีตางๆไดทัน
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชในการออกแบบและการกอสรางตางๆ ลวนแตเปนเทคโนโลยี ที่มีความซับซอน ผูใช
จําเปนตองมีความชํานาญและประสบการณ หากบริษัทฯ ไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีตางๆได
ทัน จะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีอยูเพื่อมาประยุกตใชกับงานที่บริษัทฯ ไดรับมา
บริษัทฯ อาจสูญเสียความสามารถในการแขงขันและฐานลูกคาที่สําคัญได
15. ความเสี่ยงจากการมีกลุมผูถือหุนรายใหญ 2 กลุมถือหุนของบริษัทรวมกันเกินกวารอยละ 50
กลุมผูถือหุนรายใหญทั้ง 2 กลุม ไดแก กลุมครอบครัวพิเศษสิทธิ์ และ Kingsmen Creatives Ltd. จะถือหุนรวมกันรอย
ละ 56.0 ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ สัดสวนการถือหุนดังกลาว ทําใหกลุมผูถือหุนใหญทั้ง 2
กลุม สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทุกเรื่องที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือ
หุนรายอื่นๆ อาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนดังกลาวเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาได
16. ความเสี่ยงในเรื่องการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เนื่องจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายกอนที่จะไดรับอนุมัติใหนําหุนเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงในเรื่องสภาพคลอง และการไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุน
ตามที่คาดการณไว หากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งจะมีผลใหไมมี
ตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 3 ปจจัยความเสี่ยง)
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป: สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555-2557 และสําหรับงวด 9
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ป 2557 และ 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่
30 กันยายน 2558
ป 2555
ป 2556
ป 2557
สินทรัพยรวม
218.6
348.6
356.3
434.5
หนี้สินรวม
155.4
244.5
257.5
324.1
สวนของผูถือหุน
63.2
104.1
98.8
110.3
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการบริการ
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานหลัง
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวเปน
หุนละ 0.50 บาท(EPS)(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2557
855.3
823.8
700.5
684.0
154.8
139.7
55.9
19.7
1.119
0.330

2555
667.4
524.6
142.8
46.4
0.928

งบการเงินรวม
ม.ค.-ก.ย. 2557 ม.ค.-ก.ย. 2558
536.7
651.2
456.1
504.6
80.6
146.6
3.2
43.1
0.05
0.48

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ:

2555

2556

2557

ขอมูลจาก
งบการเงินรวม
ม.ค.-ก.ย. 2558

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

21.39

18.10

16.96

22.51

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

6.85

6.47

2.39

6.61

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) (เทา)

2.46

2.35

2.61

2.94

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ)

21.78

19.72

5.60

14.54

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (รอยละ)

81.38

66.88

19.44

54.99

ขอมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ในป 2555 - 2557 บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการจํานวน 667.4 ลานบาท 855.3 ลานบาท และ 823.8 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) รอยละ 11.1 ระหวางป
2555 – 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการจํานวน 651.2 ลานบาท
เพิ่ม ขึ้นเมื่อ เทีย บกับงวดเดี ยวกันของปกอ นที่มีจํานวน 536.7 ลานบาท หรือ เพิ่ม ขึ้ นรอ ยละ 21.3 โดยรายไดจากการ
ใหบริการประกอบดวย รายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) รอยละ 48-56 รายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ (Exhibitions) รอยละ 33-41 รายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) รอยละ 9-12 และ
รายไดจากธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) รอยละ 0.3-3
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อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2555 – 2557 เทากับรอยละ 21.4 รอยละ 18.1 และรอยละ 17.0 ตามลําดับ
และในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15.0
กําไรสุทธิของบริษัทฯในป 2555 – 2557 มีจํานวน 46.4 ลานบาท 55.9 ลานบาท และ 19.7 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.8 ในป 2555 รอยละ 6.5 ในป 2556 และรอยละ 2.4 ในป 2557 และในงวด 9 เดือน
แรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 43.1 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรสุทธิจํานวน 3.2 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯบริหารตนทุนไดดีขึ้นจากความ
ชํานาญที่มากขึ้นของทีมโครงการและชางฝมือในสวนของธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และมีการออกแบบและ
ผลิตโครงสรางบูธแสดงสินคาใหสามารถนํากลับมาใชไดในระยะยาวเพื่อลดตนทุน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีอํานาจการ
ตอรองที่ดีขึ้นในการจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดจางผูรับเหมาชวง
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบวา สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 –
2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจํานวน 218.6 ลานบาท 348.6 ลานบาท 356.3 ลานบาท และ 434.5 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นซึ่งมีสัดสวนรอยละ 52-60 ของสินทรัพยรวม ซึ่ง
เติบโตตามการเพิ่มขึ้นของรายไดซึ่งเปนผลจากการรับงานที่มากขึ้นในแตละป รองลงมาคือที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 12-19 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยสําหรับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร
ลําลูกกาคลอง 6 ในป 2557 และงวด 9 เดือนแรกของป 2558
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจํานวน 155.4
ลานบาท 244.5 ลานบาท 257.5 ลานบาท และ 324.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญจะเปนเจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่นซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 82 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555 – 2557 และลดลงเปนรอยละ 57 ของหนี้สินรวม
ณ วั นที่ 30 กัน ยายน 2558 นอกจากนี้บ ริ ษั ท ฯมีเ งิน กูยื ม ระยะสั้น จากสถาบัน ทางการเงิ น เพิ่ม ขึ้น เพื่ อ ใชเ ปน เงิ นทุ น
หมุนเวียนในธุรกิจตามการเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน
จํานวน 25.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2557 และเพิ่มขึ้นเปน 118.6 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 37 ของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจํานวน
63.2 ลานบาท 104.1 ลานบาท 98.8 ลานบาท และ 110.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัท
ยอยอยูในระดับทรงตัว เนื่องจากการจายเงินปนผลในแตละป โดยบริษัทฯ มีอัตราการจายเงินปนผลในป 2555 – 2557 ที่
รอยละ 86.19 รอยละ 53.64 และรอยละ 81.5 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ อยางไรก็ตามในงวด 9 เดือนแรกของป 2558
บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 43.1 ลานบาท ขณะเดียวกันมีการจายเงินปนผลจํานวน 91.1 ลานบาท ไดรับเงินชําระหุนเพิ่ม
ทุนเพิ่มเติมจํานวน 14.5 ลานบาท และไดรับเงินคาหุนเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม (Right
Offering) จํานวน 45 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวในเดือนกรกฎาคม 2558
บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ 30 กันยายน
2558 เท า กั บ 2.46 เท า 2.35 เท า 2.61 เท า และ 2.94 เท า ตามลํ า ดั บ อั ต ราส ว นหนี้ สิ น รวมต อ สว นของผู ถื อ หุ น อยู ใ น
ระดับ สูง เนื่องจากหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบดวยเจ าหนี้การคาและเงินกูยืม ระยะสั้นซึ่งจะ
หมุนเวียนไปตามปริมาณงานและเครดิตเทอมของบริษัทฯ
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บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ 30
กันยายน 2558 เทากับ 0.24 เทา 0.36 เทา 0.36 เทา และ 1.16 เทา ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของ
ผูถือหุนเพิ่มขึ้นในงวด 9 เดือนแรกของป 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียนตามการเติบโตของบริษัทฯ
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หัวขอยอย 16 การวิเคราะหและ
คําอธิบายของฝายจัดการ)
นักลงทุนสัมพันธ :
นายวงศกร พิเศษสิทธิ์
สถานที่ติดตอ : บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท : 02-735-8000 ตอ 244
โทรสาร : 02-735-8005
คําเตือน ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน
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