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สวนท
 ี่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรก
ุ ิจ

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน
(Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) โดยสามารถจําแนกธุรกิจหลักของบริษัทออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้
1) ธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
2) ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
3) ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
4) ธุรกิจงานพพิ ิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
บริษัทฯ มีนโยบายในการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ ดวยทีมงานมืออาชีพและการออกแบบเชิงสรางสรรค
เพื่อใหบริการที่ตรงตามความตองการ มีมาตรฐาน และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ซึ่งเนนการเปนพันธมิตรธุรกิจโดย
ใชหลัก ยุติธรรมแบงปน โดยมุงมั่นตั้งใจรับผิดชอบตอการบริการที่สรางสรรคผลงานสูสังคมโดยยืนอยูบนหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจคือ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของประเทศสิงคโปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําในธุรกิจออกแบบ
และผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก โดยปจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สํานักงานใน 14 ประเทศในทวีปเอเชีย
แปซิฟก และตะวันออกกลาง ทําใหบริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงเขาสูเครือขายลูกคาในระดับสากลของ Kingsmen Creatives
Ltd. และสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ มากขนึ้
บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และมุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาอยางตอเนื่อง
โดยปจจุบันบริษัทฯ มีขอบเขตการดําเนินธุรกิจหลักในประเทศไทย และเริ่มขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศ
เพื่ อนบ าน เพิ่ มเติ ม ได แก ประเทศเมี ย นมาร ภายใต แบรนด Kingsmen ตามสั ญญา อนุ ญาตให ใช ชื่ อทางการค าและ
เครองหมายการค
ื่
า (License Agreement) (รายละเอียดปรากฎตามขอ 5.4 สัญญาอนุญาตใหใชชื่อทางการคาและเครื่องหมาย
การคา ในขอ 5 – ทรพย
ั ส นท
ิ ใช
ี่ ในการประกอบธ

รก
ุ จิ )
ปจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวน 1 บริษัท ไดแก Kingsmen Myanmar Company Limited (“คิงสเมนเมียน
มาร”) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและ
ตกแตงงาน (Design & Build) ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรม
การตลาด (Event) ในอาณาเขตประเทศเมยนมาร
ี
เปนหลัก บรษิ ทฯ
ั ถอห
ื นุ ในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ

100
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1.1

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

วิสัยทัศน และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบรษิ ทั ฯ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนการใหบริการดวยคุณภาพและมาตรฐานสากล และยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคา พนธม
ั ิตรทางธุรกจิ และผูถือหนุ
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดาเน
ํ นธ
ิ รก
ุ จิ โดย
1) คงความเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-StopShop Solution) ในประเทศไทย
2) ขยายขอบเขตการดาเน
ํ นธ
ิ รก
ุ จไปย
ิ ังประเทศเพื่อนบานเพิ่มเติม ไดแก ประเทศเมยนมาร
ี

3) ขยายธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเฟอรนิเจอรที่ใชในศูนยการคาและในรานคาปลีก
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2532 ในนาม
บริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนแรกตั้งจํานวน 1 ลานบาท โดยมีผูเริ่มกอตั้งหลักคือครอบครัวคุณชยวัฒน
พิเศษสิทธิ์ เพื่อเริ่มดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) ภายใตวิสัยทัศนและการ
บริหารงานของคุณชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ซึ่งไดสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตอบสนองทุกความตองการของ
ลูกคา และสงมอบงานแกลูกคาไดตรงเวลา สงผลใหธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและนิทรรศการของบริษัทฯ
เติบโตอยางรวดเร็ว จนเปนที่รูจักในแวดวงธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการตางๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเรื่อยมา โดยในป 2537 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5 ลานบาท

ตอมาในป 2545 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหมรอยละ 20 แก Kingsmen Creatives Ltd. เปนบริษัทที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนํา
ในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก ปจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สํานักงานใน 14
ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง โดยบริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาทเปน 6.25 ลานบาท
พรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท คิงสเมน
 ซี.เอม็ .ที.ไอ. จํากัด
ปจจุบัน บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build) อยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution)
ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ซึ่งรวมไปถึงการวิจัย การออกแบบ บริหารจัดการโครงการ
การผลติ การตดต
ิ งั้ การจดเก
ั บ็ บรหารจ
ิ ดการการขนส
ั
งชนงาน
ิ้
และการสงเสริมทางการตลาด
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 75 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 750 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท
ตอมา เมอว
ื่ ันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครงท
ั้ ี่ 1/2558 ของบริษทั ฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
มลค
ู าห
 นท
ุ ตราไว
ี่
เปนหุนละ 0.50 บาท โดยแบงเปนหุนสามัญจานวน
ํ
150 ลานหุน
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทสรุปไดดังนี้
ป 2532

ป 2533
ป 2534

ป 2535
ป 2536

ป 2537
ป 2538

ป 2543

ป 2544

ป 2545

- บริษัทฯ กอตั้งขึ้นในนามบริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด โดยมีผูกอตั้งหลักคือครอบครัวคุณชยวัฒน พิเศษ
สิทธิ์ ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อเริ่มดําเนินธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ (Exhibitions)
- เปด สถานที่ผลิตชนงาน
ิ้
ที่ลาดพราว โดยมีพื้นทประมาณ
ี่
800 ตารางเมตร
- ไดรับการแตงตั้งใหออกแบบและผลิตในงาน ASEAN Tourism Forum ที่พัทยา ซึ่งเปนงานใหญงาน
แรกของบรษิ ทฯ
ั
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Thailand
International Motor Expo ซึ่งเปนหนึ่งในงานแสดงยานยนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยบริษัท
สื่อสากล จํากัด และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการอยางตอเนื่องมากวา 24 ปจนถงึ ปจจุบัน
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาทเปน 1.75 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- ยายส
 าน
ํ กงานใหญ
ั
มาท
 รามค
ี่ าแหง
ํ
24 พรอมกับยายสถานที่ผลิตชนงาน
ิ้
ไปที่ศาลายา
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงานแสดงสินคา Thai
Metalex จดโดย
ั บริษัท รี้ด เทรดเดกซ
็  จาก
ํ ดั
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.75 ลานบาทเปน 3 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3 ลานบาทเปน 5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Bangkok
International Motor Show ซึ่งเปนหนึ่งในงานแสดงยานยนตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยบริษัท
กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมาอยางตอเนื่อง
มากวา 5 ป จนถึงป 2542 และไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอนุมัติอยางเปนทางการ (Approved
Contractor) จนถึงปจจุบัน
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนหนึ่งในสี่ของผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงาน BOI Fair
2000 ซึ่งเปนมหกรรมแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสร
 มการลงท
ิ
นุ
- ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) สําหรับงาน Money Expo ซึ่ง
เป นงานมหกรรมการเงิ นการลงทุ นที่ ยิ่ งใหญ ที่ สุ ดในประเทศไทย จั ดโดยวรสารการเงิ นธนาคาร
นิตยสารในเครือบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด และไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมาอยาง
ตอเนื่องมากวา 14 ปจนถึงปจจุบัน
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ลานบาทเปน 6.25 ลานบาท โดยเสนอขายหุนเพิ่มทุนรอยละ 20 แก
Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนผูรวมทุนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนหนึ่ง
ในบรษิ ทช
ั นน
ั้ าใน
ํ ธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก
- เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท คงส
ิ เมน
 ซี.เอม็ .ที.ไอ. จํากัด
- เรมิ่ ธุรกิจใหบริการออกแบบและผลตงานตกแต
ิ
งภายใน

(Interiors)
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ป 2547

ป 2548

ป 2549
ป 2552

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557
ป 2558

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

- ได รั บ การแต งตั้ ง ให ดํ าเนิ นการออกแบบและผลิ ตงานตกแต งภายในให กั บร านค าแบรนด ชั้ นนํ า
“Burberry” “Mulberry” และอนๆ
ื่ จานวน
ํ
รวมกวา 5 ราน

- ไดรับการแตงตั้งเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ International
AIDS Conference จดโดย
ั
World AIDS Association บรหารงานโดย
ิ
Congrex จากประเทศสวเดน
ี
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6.25 ลานบาทเปน 12.5 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- เรมิ่ ธุรกิจใหบริการการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 12.5 ลานบาทเปน 25 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- ยายสํานักงานใหญและเปดสถานท

ี่ผลิตชิ้นงานมาที่กรุงเทพกรีฑา
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารและจัดงานเปดตัวบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส 7 (BMW Series 7)
ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลเวิรด
- เรมิ่ ธุรกิจใหบริการออกแบบและผลตงาน
ิ พิพิธภัณฑและสวนสนกุ (Museums & Thematic Park)
- ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานอาหารชื่อดัง “Din Tai
Fung” ที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด ซึ่งเปนแบรนดรานอาหารชั้นนําจากประเทศไตหวัน
- ไดร บการแต
ั
งตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานขายสินคา แบรนดชั้นนํา
“Uniqlo” ซึ่งเปนแบรนดเสื้อผาที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน และเปนอันดับสี่ของโลก จํานวนรวมกวา
20 ราน
 หรือกวา 30,000 ตารางเมตรทวประเทศไทย
ั่
มาอยาง
 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
- ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ Rotary
International Convention ซึ่งมีผูเขาชมกวา 40,000 คน จัดโดย Rotary International และ Thai Rotary
Districts Foundation
- ได รั บการแต งตั้ งให ดํ าเนิ นการออกแบบและผลิ ตงานตกแต งภายในให กั บร านค าแบรนด ชั้ นนํ า
“Uniqlo” “Mango” “Cotton On” “Cath Kidston” “KPN” “Forever XXI” และพื้นที่สวนกลางจํานวน
รวมกวา 7,000 ตารางเมตร ในศูนยการคาเมกะบางนา
- ได รั บการแต งตั้ งให ดํ าเนิ นการออกแบบและผลิ ตงาน พิ พิ ธภั ณฑ สําหรั บ พิ พิธภัณฑ วั ดคลองท อม
จังหวัดกระบี่
- ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการออกแบบและผลิตงานตกแตงภายในใหกับรานคาแบรนดชั้นนําของโลก
“Polo” “Ralph Lauren” “Montblanc” “Piaget” “Victoria Secret” “Dior” “Mark & Spencer” และ
“Leica”
- บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25 ลานบาท เปน 30 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจ
- จัดตั้ง Kingsmen Myanmar Company Limited ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเมียน
มาร ในวันที่ 9 มกราคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลารสหรัฐฯ และมีทุนชําระแลว 50,000
ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจออกแบบและตกแตงงาน (Design & Build)
ในงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด
(Event) ในอาณาเขตประเทศเมยนมาร
ี
เปนหลัก บรษิ ทฯ
ั ถอห
ื นุ ในคิงสเมนเมียนมาร รอยละ

100
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- วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 10/2558 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
ดํ าเนิ นการ แปรสภาพเป น บริ ษั ทมหาชนจํ ากั ด โดยใช ชื่ อว า บริ ษั ท คิ งส เมน ซี . เอ็ ม .ที . ไอ. จํ ากั ด
(มหาชน)โดยไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 0.10 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจาก 30 ล าน บาทเปน 100 ล าน บาท โดยออกหุนสามัญ เพิ่มทุนใหมจํานวน
700,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายหุนตอผูถือหุนเดิมจํานวน 450,000,000
หุนตามอัตราสวนการถือหุนในราคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และเพื่อเสนอขายแก
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 250,000,000 หุน พรอมกับนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท ซึ่งสงผลใหจํานวนหุนที่จะเสนอขายแกประชาชน
ทั่วไปเปนครั้งแรกลดลงเหลือจํานวน 50,000,000 หนุ
รางวัลและมาตรฐานตางๆที่ไดรับ
ป 2546
ป 2549
ป 2552

ป 2553
ป 2555

ป 2556

ป 2557

- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเปนมาตรฐานดานคุณภาพในสวนของการ
ออกแบบและติดตั้งคูหาสําหรับงานนิทรรศการ
- ไดรับรางวัลจรรยาบรรณดีเดนของสมาคมหอการคาไทยป 2549
- ไดรบรางว
ั
ลั ชมเชยในการออกแบบ Kids World ทโรงแรมแมร
ี่
ออท
ิ ชะอํา ของ A.R.E. design
Awards ที่ Las Vegas, USA
- ไดรับรางวัลสุดยอดในการออกแบบรานคา (Excellence in Store Design) ของ Marks &
Spencer International ที่ประเทศอังกฤษ
- ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน ของสถาบันปวย อึ๊งภากรณ รวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
 และสมาคมธนาคารไทย
- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเปนมาตรฐานดานคุณภาพในสวนของการ
ออกแบบและติดตั้งคหา
ู สาหร
ํ บงานน
ั
ทรรศการ
ิ
- เขารวมเปนสมาชิกองคกรภาคีสีขาว เพื่อรวมสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนใหยึด
หลกการบ
ั
รหารก
ิ จการอย
ิ
างม
 หล
ี กบรรษ
ั
ทภ
ั บาล
ิ โดยสาน
ํ กงาน
ั ฑูตความดีแหงประเทศไทย
- เขาร
 วมเป
 นสมาช

กตาว
ิ เศษ
ิ ซงเป
ึ่ นโครงการดแลร
ู กษาส
ั
งแวดล
ิ่
อม
 โดยสมาคมสรางสรรค

ไทย

- ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO20121:2012 ซึ่งเปนมาตรฐานดานระบบบริหารจัดการงาน
แสดงสินคาอยางยั่งยืน (Event Sustainability Management System) สําหรับการวางแผนและ
สงมอบงาน

Money Expo
- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานจริยธรรมทางการคา จาก SEDEX ซึ่งเปนมาตรฐานสากลจาก
ประเทศองกฤษ
ั
- ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
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ขอได
 เปรยบด
ี านการแข

งขนั
บรษิ ทฯ
ั เชอว
ื่ า บรษิ ทฯ
ั มีขอไดเปรียบในการแขงขันที่สําคัญ ดังนี้

1)

บรษิ ทฯ
ั เปนหนึ่งในบรษิ ทในเคร
ั
ือ Kingsmen ซึ่งเปนแบรนดชั้นนําในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสาร
การตลาดระดบโลก
ั
บริษัทฯ เปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Kingsmen Creatives Ltd. มากวา 13 ป (ตั้งแตป 2545) ซึ่งเปนผลจากการที่
Kingsmen Creatives Ltd. ไดเขามารวมทุนในบริษัทฯ รอยละ 20 โดย Kingsmen Creatives Ltd. เปนหนึ่งใน
บริ ษั ทชั้ นนํ าในธุ รกิ จออกแบบและผลิ ตงานสื่ อสารการตลาดระดั บโลก ซึ่ งป จจุ บั นมี เครื อ ข ายทั้ งหมด 19
สํานักงานใน 14 ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง ดังนั้น การที่บริษัทฯไดรวมอยูในเครือ
Kingsmen นั้น ทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการแนะนําลูกคาระหวางกันในเครือขาย การมีโอกาสไดเขา
ประมลงานหร
ู
อเสนองานแก
ื
ล กค
ู าระด
 บโลก
ั
และมโอกาส
ี
ไดร บงานโครงการใหญ
ั
และต

อเน
 องจากล
ื่
ูกคาที่มีความ
ตองการที่จะเขามาใชบริการในประเทศไทย และเมียนมาร โดยที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับการแนะนําลูกคาใหมๆ
จากบริษัทในเครือ Kingsmen ประมาณ 3-5 แบรนดตอปที่ตองการลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร และไดมี
โอกาสใหบริการในงานตกแตงภายในรานใหแกแบรนดอาทิเชน ราน Uniqlo รวมกวา 22 ราน ราน Ralph Lauren
รวมกวา 4 ราน
 หรอร
ื าน
 Victoria’s Secret รวมกวา 7 ราน
 เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรู การออกแบบ และทักษะในการทํางานตางๆ
รวมถึงการฝกอบรมและสัมมนาระหวางสํานักงานทั้งหมดในเครื่อขายในทุกๆ ป เชน การแลกเปลี่ยนความรูดาน
การออกแบบใหชิ้นงานสามารถถอดประกอบไดบางสวน (Semi Knock-Down) เพื่อลดระยะเวลาการผลิต และลด
คาใชจายใหแกลูกคา
บริษัทฯ เชื่อวา การที่บริษัทฯ ไดรวมอยูในเครือขายของกลุม Kingsmen และใชแบรนด Kingsmen ในการเขา
ประมูลงานหรือเสนองานแกลูกคานั้น ทําใหบริษัทฯ มีโอกาสสูงในการไดงานโครงการใหญจากลูกคาระดับโลก
ได ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ

2)

ู การคา ผูจัดงาน
บรษิ ทฯ
ั ประสบความสาเร
ํ จจากการท
็
บร
ี่ ษิ ทฯ
ั มีความสัมพันธที่ดมี าอยางยาวนานกับลูกคา ศนย
และพันธมิตรตางๆ เชน ผูรับเหมาชวง
บรษิ ทฯ
ั ดาเน
ํ นธ
ิ รก
ุ จออกแบบและตกแต
ิ
งงานแสดงสินคาและนิทรรศการมากวา 26 ป และดําเนินธุรกิจออกแบบ
และตกแตงงานตกแตงภายในมากวา 13 ป และไดใหบริการแกลูกคาดวยงานออกแบบที่สรางสรรค มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน

ทาให
ํ ล กค
ู าเก
 ดความพ
ิ
งพอใจ
ึ
มความส
ี
ัมพันธที่ดีกับบริษัทฯ กอรปกับบริษัทฯ มีการใหบริการเหนือ
ความคาดหมาย (Service Beyond Expectation) คุมคากับคาบริการ จึงทําใหกลุมลูกคาสวนมากยังคงใชบริการกับ
บริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยจะเห็นไดจากการใหบริการลูกคาแบรนดชั้นนําระดับโลกที่มีแผนการขยายสาขา
จํานวนมาก เชน Uniqlo Cath Kidston BreadTalk Forever21 Cotton on Victoia’s Secret ซึ่งบริษัทฯไดใหบริการ
มาหลายสาขาอยางตอเนื่อง และจากการใหบริการลูกคาผูออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ เชน BMW MINI
Nissan Subaru Yamaha ซงบร
ึ่ ษิ ทฯ
ั ไดใหบริการมาอยางตอเนื่องในทุกๆครั้งที่ลูกคามีการจัดงาน
จากการที่บริษัทฯ ไดเขาทํางานใหแกลูกคาในพื้นที่ศูนยการคาและผูจัดงานตางๆ ทําใหบริษัทฯ ไดมีโอกาสสราง
ความสัมพันธที่ดีกับศูนยการคาชั้นนําในประเทศไทย เชน กลุมเดอะมอลลกรุป กลุมเซ็นทรัลพัฒนา เปนตน ซึ่ง
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กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดงาน เชน บริษัท สื่อสากล จํากัด ซึ่งเปนผูจัดงาน Motor
Expo ซึ่งบริษัทฯ ไดเปนผูรับเหมาอยางเปนทางการมากวา 24 ป และบริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนผ
 ูจัดงาน Motor Show ซงบร
ึ่ ษิ ทฯ
ั ไดเปนผูรับเหมาอนุมัติอยางเปนทางการมากวา 20 ป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีผูรับเหมาชวงที่แข็งแกรง มีประสบการณทํางานใหแกบริษัทฯ มาอยางยาวนาน และมี
บุคลากรที่รวมงานกันมาอยางตอเนื่อง ทําใหมีความเขาใจระบบการทํางานของบริษัทฯ ทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางกันเรื่อยมา
3)

บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) การตลาดทางเลอก
ื (Alternative Marketing) และงานพพิ ิธภัณฑและสวนสนกุ (Museums &
Thematic Park) ในประเทศไทย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums &
Thematic Park) รายใหญในประเทศไทย โดยธุรกิจงานตกแตงภายในนั้น บริษัทฯ ไดเนนงานตกแตงภายในแก
ผูขายสินคาและบริษัทที่อยูในตลาดระดับกลางถึงบน โดยเฉพาะผูประกอบการจากตางประเทศที่ใหความสําคัญ
กับมาตรฐานของงานเปนพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาในกลุมธุรกิจคาปลีกจากตางประเทศ นอกจากนี้ ในธุรกิจ
งานแสดงสนค
ิ าและน

ทรรศการน
ิ
ั้น บริษัทฯ ถือเปนหนึ่งในผูประกอบการรายใหญที่อยูในวงการมาอยางยาวนาน
มีประสบการณในการทํางานรวมกับผูจัดงานอยางตอเนื่อง ทั้งลูกคาในกลุมธุรกิจยานยนต ธุรกิจการเงิน และ
ธรก
ุ จอ
ิ นๆ
ื่

4)

บรษิ ทฯ
ั ใหบร
 การแก
ิ
ลกค
ู าท
 อย
ี่ ูในกลุมธรก
ุ จท
ิ มี่ ีการเตบโตส
ิ
ูงอยางตอเนอง
ื่
เนื่องจากธุรกิจงานตกแตงภายในของบริษัทฯ ไดมุงเนนการใหบริการในการตกแตงรานคาปลีกเปนสวนใหญ ซึ่ง
ธุรกิจคาปลีกนั้น ถือเปนอุตสาหกรรมหลักในโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในป 2556 มีสัดสวนเปน
อันดับ 2 หรือประมาณรอยละ 14 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 7-8 ในป 2558 – 2562 (ขอมูลโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย)
นอกจากนี้ พื้นที่คาปลีกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีการคาดการวา อุปทานของพื้นที่คาปลีกใน
อนาคตที่มีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จในป 2559 อาจมีมากกวา 2.0 ลานตารางเมตร จากพื้นที่คาปลีกทั้งหมด
รวมในป 2557 ที่มีจํานวนกวา 7.0 ลานตารางเมตร

(ขอมูลจากฝายวิจัย คอลลิเออรส)
นอกจากนี้ ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการของบริษัทฯ ไดมุงเนนการใหบริการแกกลุมลูกคาในธุรกิจยาน
ยนต และธุรกิจการเงินเปนหลัก ซึ่งเปนกลุมที่มีนโยบายในการทําตลาดที่ตอเนื่อง และมีแผนการตลาดในการ
กระตุนยอดขายสม่ําเสมอ โดยธุรกิจยานยนต จะมีการจัดงานตลอดทั้งป โดยมีงานที่สําคัญคือ งาน Motor Show
ในไตรมาส 1 และงาน Motor Expo ในไตรมาส 4 ของทุกป และธุรกิจการเงินจะมีงาน Money Expo ซึ่งจัดขึ้นเปน
ประจําตลอดทั้งปทั่วทุกภูมิภาค โดยในป 2558 มีกําหนดการจัดงาน Money Expo ทั้งหมด 6 ครั้งใน 6 ภูมิภาค
เปนตน
บรษิ ทฯ
ั เชอว
ื่ า กลุมธุรกิจของลูกคาของบริษัทฯจะยังมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่องในอนาคต จากการขยายตัวของ
ธรก
ุ จิ การมนโยบายการท
ี
าตลาดท
ํ
ตี่ อเน
 อง
ื่ และการมแผนการตลาดในการกระต
ี
นยอดขายอย
ุ
างสม
 าเสมอ
่ํ
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5)

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

บรษิ ทฯ
ั ใหบร
 การออกแบบและตกแต
ิ
งงานอยางครบวงจร

(One-Stop-Shop Solution)
บริษัทฯ ใหบริการออกแบบและตกแตงงานอยางครบวงจรในแตละธุรกิจการใหบริการ โดยเริ่มตั้งแตบริษัทฯมี
หนวยงานในการวางแนวคิดและการออกแบบเปนของตนเอง และยังไดรับการสนับสนุนทางดานแบบงานสากล
จากหนวยงานออกแบบ (Design House) ของ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนพันธมิตรของบริษัทฯ มี
ประสบการณและผลงานการออกแบบใหกับแบรนดชั้นนาระด
ํ บโลก
ั
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหนวยงานผลิต ติดตั้ง และการบริหารโครงการตางๆ เปนของตนเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการ
นาเทคโนโลย
ํ
ในการผล
ี
ิตช้ินงานที่ทันสมัยเขามาประกอบการใหบริการ เชน เครื่องจักร CNC ซึ่งเปนเครื่องมือใน
การแปรรูปชิ้นงานไดอยางแมนยําและรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีการผลักดันนักออกแบบใหเปนผูนําและควบคุมใน
การผลตช
ิ นงานต
ิ้
างๆ

บริษัทฯ เชื่อวา การใหบริการออกแบบและตกแตงงานอยางครบวงจรแกลูกคานั้น สามารถตอบโจทยลูกคาใน
ทุกๆ ดานไดทั้งหมด ทั้งในดานการวางแนวคิด การออกแบบ การผลิต และการบริหารโครงการตางๆ ซึ่งทําให
ลูกคาลดปญหาจากการวาจางผูใหบริการหลายรายในแตละงาน และทําใหลูกคากลับมาใชบริการของบริษัทฯ
อยางตอเนื่องได

6)

บริษัทฯ มีคณะผูบริหารที่มีประสบการณสูงในธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดง
สินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑและสวน
สนกุ (Museums & Thematic Park)
คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายใตการนําของนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ มีประสบการณในการบริหารงาน
และมีความรูในธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี และผูบริหารทุกทานมีประสบการณจากหลากหลายธุรกิจ ผานการ
ทํางานกับลูกคาและงานสัมมนาระดับโลกมาอยางตอเนื่อง โดยนายชยวัฒน พิเศษสิทธิ์ ซึ่งมีประสบการณทํางาน
มาเปนระยะเวลาประมาณ 26 ป ตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจในป 2532 และคณะผูบริหารซึ่งประกอบดวย นายประวิชย
ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผูจัดการ นางสาวสุนิสา รัตนเนนย กรรมการบริหารฝายงานแสดงสินคา พิพิธภัณฑ
และกิจกรรมการตลาด นายบัญชา ลิ้มวรรัตน กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 1 และนายดํารงค วงษประยูร
กรรมการบริหารฝายตกแตงภายใน 2 ซงได
ึ่ ท างานก
ํ
บบร
ั ษิ ทฯมายาวนานกว
ั
า 9 ปที่ผานมา
บริษัทฯ เชื่อวา คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทฯในอดีตที่ผานมา
โดยเป นผู รั บผิ ดชอบในการรั กษาความสั มพั นธ ที่ ดี กั บลู กค า ผู รั บเหมาช วง และผู จั ดจํ าหน ายวั สดุ และเป น
ผูรับผิดชอบการสงมอบงานใหตรงเวลา ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของลูกคา ดังนั้น
บริษัทฯ เชื่อวา คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะสามารถนําพาใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ เติบโตและ
ขยายตัวตอไปในอนาคต และสามารถคงความเปนหนึ่งในผูนําธุรกิจออกแบบและตกแตงงานตกแตงภายใน
(Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงาน
พิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ไดในอนาคต
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอม็ .ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

บรษิ ทฯ
ั ใหความส

าค
ํ ญเก
ั ี่ยวกบความร
ั
บผ
ั ดชอบต
ิ
อส
 งคม
ั (Corporate Social Responsibility: CSR) ซงส
ึ่ งเสร
 มิ
ใหบร
 ษิ ทฯ
ั มีความเจริญกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยใชนโยบาย “ยุติธรรมแบงปน” มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจทางธุรกิจบนหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใส ตรวจสอบได ตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น และไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ เชื่อวา การที่บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองคกร โดยบริหารงานตาม
หลักคุณธรรม และธรรมภิบาลที่ดี ปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียขององคกรทุกกลุมดวยความเปนธรรม สามารถสราง
ความมั่นใจแกลูกคา และทําใหบร
 ิษทม
ั ความเจร
ี
ิญกาวหน

าทางธุรกจได
ิ อย
 างยงย
ั่ ืน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเขารวมประกาศเจตนารมยเปนแนวรวมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เปนเครือขายองคกรภาคีสีขาว รวมถึงการใหความสําคัญตอการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม โดยการเขาเป
 นสมาช

คตาว
ิ เศษ
ิ จะสามารถชวยส
 งเสร
 มความม
ิ
นใจแก
ั่
ล กค
ู าได
 อ กทางหน
ี
่งึ
บรษิ ทฯย
ั งได
ั ร บรางว
ั
ัลอยางมากมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณดีเดน ธรรมาภิบาลดีเดน จริยธรรมทางการคา และความ
โปรงใส โดยแสดงไดดังนี้
ป 2549
ป 2552
ป 2555

ป 2556
ป 2557

- ไดรับรางวัลจรรยาบรรณดีเดนของสมาคมหอการคาไทยป 2549
- ไดรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเดน ของสถาบันปวย อึ๊งภากรณ รวมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
 และสมาคมธนาคารไทย
- เขารวมเปนสมาชิกองคกรภาคีสีขาว เพื่อรวมสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนใหยึด
หลกการบร
ั
หารก
ิ จการอย
ิ
างม
 หล
ี กบรรษ
ั
ทภ
ั บาล
ิ โดยสาน
ํ กงาน
ั ฑูตความดีแหงประเทศไทย
- เขารวมเปนสมาชิกตาวเศษ
ิ ซงเป
ึ่ นโครงการดแลร
ู กษาส
ั
งแวดล
ิ่
อม
 โดยสมาคมสรางสรรค

ไทย

- ไดรับการรับรองมาตรฐานดานจริยธรรมทางการคา จาก SEDEX ซึ่งเปนมาตรฐานสากลจาก
ประเทศองกฤษ
ั
- ไดรับรางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ
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