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สารจากประธานกรรมการ
สภาวะเศรษฐกิจโลกดูเหมือนจะมีผลตอภาพรวมของธุรกิจในประเทศไทย ในทุกๆภาคสวน ไมวาจะเปน
ภาครัฐบาล หรือ ภาคเอกชน ก็ไดรับผลกระทบไปตามๆกัน หลายบริษัทฯ ในบางธุรกิจทยอยปดตัวสงผลใหเกิดปญหา
การวางงาน ผูประกอบการสวนใหญชะลอการใชเงินในการจัดกิจกรรมการตลาด หรือกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ เม็ด
เงินสวนใหญถูกนําไปใชในการกระตุนยอดขาย เพื่อใหเกิดรายไดสูงสุดเทาที่จะสามารถทํากันได
การปดสนามบินสุวรรณภูมิรวมถึงปญหาการเมืองที่ยืดเยื้อถือเปนอีกหนึ่งปจจัยเชิงลบที่ทําใหผูประกอบการ
ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน สงผลใหภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวอยางมากในชวงปลายปที่ผาน
มา
การแขงขันเพื่อทําการเพิ่มยอดขาย, การลดตนทุนในการบริหารงาน, การพยายามรักษาฐานลูกคาในตลาด
จึงเปนกลยุทธสาํ คัญของแตละบริษัท เพื่อใหกิจการของบริษัทฯ สามารถดําเนินการไปไดดวยดี ไมเวนแมแตธุรกิจอี
เวนท ที่ตองพยายามรักษาฐานลูกคา และลดตนทุนการบริหารงาน เพื่อรักษาสภาพตลาดโดยรวม
แมวาในปที่ผานมาจะมีหลายปจจัยที่เปนวิกฤตในการดําเนินงาน แตในทุกวิกฤตยอมมีโอกาส บริษัทฯ ไดทํา
การปรับปรุงการบริหารงานในดานตางๆ และปรับกลยุทธในการแสวงหารายไดใหสอดคลองกับภาวะการณของตลาด
โดยการบุกตลาดภาครัฐที่หลายๆหนวยงานมีแผนในการใชงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจไทย เพื่อทดแทนรายไดจาก
ภาคเอกชนที่ลดลงจากการชะลอหรือลดการใชจายในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพยายามดําเนินฯโย
บายในการสรางความมั่นคงทางรายไดจากงานประเภทพิพิธภัณฑ และ รายไดจากกิจกรรมที่บริษัทเปนเจาของงาน
(Branded Event) อยางตอเนื่อง
บริษัทเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาจะสามารถฝาฟนวิกฤต พลิกฟนสถานะของบริษัทที่ขาดทุนในปที่ผานมา ให
กลับมามีกําไรในป 2552 สุดทายนี้ บริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคาผูมีอุปการะคุณ พารทเนอร ซัพพลายเออรที่
ยังคงใหความไววางใจ รวมถึงพนักงานในทุกระดับของบริษัทที่ทุมเททํางานอยางเต็มที่ และบริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความไววางใจและไดรับความรวมมือจากทานตลอดไป
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ปที่ผานมาเปนปที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไดรับผลกระทบจากปญหาภายในดานความมั่นคงทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นตอเนื่องตลอดป รวมทั้งไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ความตกต่ําทางเศรษฐกิจทั่วโลกอันเกิดจาก
ปญหาวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา ปจจัยเหลานี้ทําใหเกิดการชะลอการใชจายเงินในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนสงผลใหการแขงขันเพื่อแยงชิงเม็ดเงินในธุรกิจอีเวนททวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กอปรกับบริษัทฯ ยังคงมีผล
ขาดทุนจากการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งถึงแมไดทําการลดตนทุน และเพิ่มกลยุทธในการหา
รายไดอยางเต็มที่ แตก็ไดรับผลกระทบจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิ นักทองเที่ยวเดินทางเขานครวัดนอยลง ทําให
รายไดไมเปนตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางไรก็ดี ในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯประสบความสําเร็จในดานชื่อเสียงและภาพลักษณในดานการจัด
นิทรรศการระดับนานาชาติ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศดานแนวความคิด จากการจัดงาน World Water Expo 2008 ณ
ประเทศสเปน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมระดับชาติมากมาย อาทิ งานมหกรรมมั่นใจไทยแลนด, งานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของไทยประจําป 2551, งานบริหารนิทรรศการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร และ อื่นๆ.
นอกจากนี้ ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในกลุมบริษัทฯ ตามประเภทการบริการ
ที่สอดคลองกับสภาพตลาดและความตองการของลูกคา โดยแบงการบริการเปน 2 กลุมใหญๆ คือ Event
Management และ Event Supply รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริการดาน Event Management แบบครบวงจร
เพิ่มเพิ่มศักยภาพดานการบริการใหกับกลุมตลาดดาน Corporate Event
ในป 2552 บริษัทฯไดวางเปาหมายเพิ่มสัดสวนรายไดจากภาครัฐ ซึ่งเปนกลุมทีม่ ีแผนในการใชจายเงินกระตน
เศรษฐกิจเปนจํานวนมาก โดยตัง้ เปาหมายเพิ่มสัดสวนรายไดจากภาครัฐจาก 50% ในป 2551 เปน 55% – 60% ในป
2552 เพื่อทดแทนรายไดจากภาคเอกชนที่มีการลดงบประมาณในการจัดกิจกรรมประมาณ 30% นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังคงดําเนินนโยบายในการสรางรายไดจากงานพิพิทธภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นคงดานรายได ทั้งนี้ ณ
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดทําการสะสมรายไดในป 2552 ตามแผนงานที่กลาวมาขางตนไวเปนที่นาพอใจ
จากชื่อเสียงและผลงานของกลุมบริษัทฯ ที่ไดรบั การยอมรับอยางกวางขวางทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
ตลอดระยะเวลากวา 20 ป บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในความเปนผูนําในการใหบริการดานอีเวนท และเชื่อวาบริษัทฯจะ
สามารถพลิกการขาดทุนใหกลับมาเปนกําไรในป 2552 รวมถึงยังคงสามารถรักษาฐานลูกคาไดอยางตอเนื่อง

นายเสริมคุณ คุณาวงศ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด(มหาชน)
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จุดเดนทางการเงิน
สรุปขอมูลทางการเงินของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบการเงินรวม
(หนวย: พันบาท)

ผลการดําเนินงาน:
รายไดจากการใหบริการ
รายไดรวม
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน:
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
อัตราสวนทางการเงิน:
อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน(%)
กําไรสุทธิตอ หุน(บาท)
อัตราสวนสภาพคลอง(เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน(เทา)

2548
450,919
458,512
371,036
79,883
50,377
504
30,051

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2550
2551
650,742 529,571 557,403
652,707 569,586 576,458
536,317 446,032 514,894
114,425 83,539 42,508
59,854 65,296 63,475
1,078
4,770
8,811
44,033 48,079 (10,722)

งบการเงินรวม
2548
2549
2550
556,799 780,818 683,232
561,213 785,584 687,993
425,652 570,637 540,656
131,147 210,181 142,576
91,790 113,854 129,170
2,553
1,723
5,488
30,051 70,493
(89)

2551
791,798
803,063
665,074
126,724
132,294
11,718
(14,039)

364,931
77,601
287,330

412,927
162,556
250,371

463,415
191,965
271,450

465,670
219,942
245,728

399,049
106,459
292,590

462,733
153,354
309,379

543,580
261,186
282,394

539,746
287,567
252,179

17.72
6.54
6.55
10.43
0.20
1.92
0.27

17.58
8.39
6.75
14.90
0.29
1.30
0.65

15.77
3.44
8.44
18.43
0.32
1.23
0.71

7.63
-3.76
-1.86
-4.15
-0.07
0.78
0.90

23.55
7.07
5.35
10.25
0.20
1.84
0.36

26.92
12.34
8.97
23.42
0.47
1.64
0.50

20.87
1.96
-0.01
-0.03
0.00
1.18
0.92

16.00
-0.70
-1.75
-5.25
-0.11
0.84
1.14
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง:
อัตราสวนสภาพคลอง(เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา(เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร:
อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย(%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย(เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน:
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย(เทา)
อัตราการจายเงินปนผล(%)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2548
2549
2550
2551

งบการเงินรวม
2549
2550

2548

1.92
3.29
109.33

1.30
4.87
73.99

1.23
2.99
120.28

0.78
3.40
105.91

1.84
3.54
101.68

1.64
4.90
73.45

1.18
3.31
108.80

0.84
4.03
89.36

17.72
6.54
6.55
10.43

17.58
8.39
6.75
14.90

15.77
3.44
8.44
18.43

7.63
-3.76
-1.86
-4.15

23.55
7.07
5.35
10.25

26.92
12.34
8.97
23.42

20.87
1.96
-0.01
-0.03

16.00
-0.70
-1.75
-5.25

7.79
1.19

10.53
1.56

10.97
1.30

-2.31
1.24

7.09
1.32

16.36
1.82

-0.02
1.37

-2.59
1.48

0.27
73.61
79.86

0.65
52.45
80.85

0.71
12.21
31.25

0.90
-0.22
-

0.36
17.14
79.86

0.50
58.67
80.85

0.92
3.31

1.14
0.49

2551

-

-

4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและบริหารจัดงาน (Event Management Business)
1.1 การบริการงานดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด
บริษัทฯ มีหนวยธุรกิจทําหนาที่เปนที่ปรึกษา สรางสรรคและจัดงานกิจกรรมใหกับลูกคาทางฝง Private
Sector ในนามของ Corporate Marketing Event Business Unit (CME) โดย CME Business Unit สามารถ
สรางสรรคและจัดงานอีเวนทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละวัตถุประสงคไดอยางมีคุณภาพ
มีการ
บริหารงานแบบเบ็ดเสร็จในหนวยธุรกิจเพื่อความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการตางๆของลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ
การทํางานของหนวยธุรกิจ
CME
คือการสรางงานอีเวนทของลูกคาใหเปนทีร่ ับรูดานการตลาดอยาง
กวางขวาง มีเอกลักษณ มีความคิดสรางสรรค สรางประสบการณใหกับกลุมเปาหมายของลูกคาที่เขามารวมในงานให
มีอารมณรวมและระลึกถึงแบรนดของลูกคาได ตอกย้ําและสงเสริมภาพลักษณที่ลูกคาสรางมาอยางตอเนื่องใหเกิดขึ้น
ระหวางแบรนดและกลุมเปาหมาย มุงเนนที่จะใชประโยชนจากการจัดอีเวนทใหเกิดผลและประสิทธิภาพตอสินคาและ
บริการของลูกคามากที่สุด ซึง่ จะนําพามาซึ่งประสบการณของแบรนดนั้นๆ ใหเกิดขึ้นในใจไมวาจะเปนความชอบ
ความชอบมากกวา ความหลงไหล ความอยากไดมาครอบครองและนํามาซึ่งการตัดสินใจซื้อ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและ
ความจงรักภักดีตอแบรนดของลูกคาในที่สุด
ความเปนมืออาชีพของหนวยธุรกิจ CME สรางความเชื่อมั่นอยูบนพื้นฐานของประสบการณที่ยาวนานมากวา
18 ป ความแข็งแกรงของทักษะในดานการผลิต ความเชี่ยวชาญเฉพาะในดานการนําเสนอและสรางงานดวยความ
ทันสมัยพรอมทั้งเขาถึงกลุมเปาหมาย ความสําเร็จเหลานี้เห็นไดจากงานที่สรางชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในปที่
ผานมาดังตอไปนี้ งาน Motor Show และ Motor Expo 2008 ของ Honda, Nissan และ Mitsubishi งาน Home Pro
Expo 2008 งานครบรอบ10 ป บัวหลวง SME งาน 125 ปไปรษณียไทย และ งานเปดตัว CAT CDMA เปนตน
1.2 การบริการบริหารจัดประชุมสัมมนา
ประสบการณการดําเนินงานดานธุรกิจการบริหารจัดประชุมสัมมนากวา 10 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีความมั่นใจ
ในการนําเสนอบริการในหนวยธุรกิจ MICE ดวย การบริหารงานอยางครบวงจร (Full-functional Service) เปนการ
เสนอบริการในลักษณะเต็มรูปแบบ หนวยธุรกิจนี้มีลักษณะประเภทของงานที่ติดตอกับชาวตางประเทศเกือบทั้งหมด มี
ลักษณะของงานที่จัดขึ้นเปนการประชุมสัมมนาของชาวตางชาติ
การดูแลผูเขารวมประชุมตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูใน
ประเทศไทย การจัดงานในระดับตั้งแตผูเขารวมสัมมนาไมกี่หองประชุมไปจนถึงงานระดับโลกที่มีผูเขารวมงานหลาย
พันคน เหตุนี้การนําเสนอการบริหารงานอยางครบวงจรของทีม MICE จะหมายถึงตั้งแตการตอนรับแขก, การเดินทาง,
ที่พัก, การทองเที่ยวตลอดระยะเวลาที่อยูในประเทศไทย รวมไปถึงในสวนของการจัดประชุม การดูแลสถานทีใ่ นการ
ประชุม การลงทะเบียน ทุกรายละเอียดที่เกี่ยวเนือ่ งกับการประชุมสัมมนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินงานดวยความชัดเจนและระบบการจัดการที่ดีเยี่ยมระดับสากล (Worldclass Management) ถือเปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงานทีม MICE และดวยความเปนผูนําในการดําเนินธุรกิจ
ดาน MICE มาอยางตอเนื่องกอปรกับความไดเปรียบจากบริษทั ในเครือแลว ทําใหกลาวไดวาทีม MICE ของบริษัทฯ
เปนทีมที่มีอุปกรณและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับโอกาสทางธุรกิจไดอยางเต็มที่มากที่สุด ไมวาจะเปน
ความพรอมดานภาษาของบุคลากร ความพรอมของอุปกรณเครื่องแปลภาษา ความทันสมัยของอุปกรณดาน Visual
ตางๆ เทคโนโลยีดานการจัดการระบบลงทะเบียนรวมไปถึงฐานขอมูล Database
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เมื่อระบบการทํางานเปนที่ยอมรับพรอมกับความสําเร็จที่ผานมาเปนสิ่งที่สรางความมั่นใจและเครดิตที่ดี
ใหกับทีมแลว ความโดดเดนของทีม MICE ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ขอเสนอดาน Art & Thai Cultural เปน
ความสามารถในการผสมผสานงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในระดับสูงใหเขาไปเปนสวนหนึ่งงาน อยางไรก็ดี
ดวยปญหาทางดานการเมืองในประเทศและปญหาการปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายป
ทําใหธุรกิจทางดาน
MICE ของบริษัทในป 2551 มียอดขายลดลง โดยงานในป 2551 ที่ผานมา ไดแก งานเลีย้ ง Gala Dinner GASTECH
งานประชุมสัมมนาของกลุม LG และ Citigroup เปนตน
นอกจากการบริหารจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทยแลว บริษทั ฯ ไดขยายการใหบริการทางดาน MICE ไป
ยังประเทศกัมพูชา ดําเนินการโดย บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด ซึ่งเริ่มใหบริการลูกคาทางดาน MICE
และ Incentive Group ในป 2551 โดยงานในปที่ผานมา ไดแก งาน Wincor Nixdorf งาน Black Rock และ งานของ
กลุม Samsung เปนตน
1.3 การบริการงานดานศิลปะ วัฒนธรรมและความบันเทิง
การบริการงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง เปนอีกหนึ่งความภูมิใจและเปนเหมือนสมบัติล้ําคาที่
มีมายาวนานของบริษัท รากฐานเริ่มจากความเขาใจในคุณคาและความงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ผนวกเขากับ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่บุคลากรสั่งสมมาโดยตลอด การทํางานของในประเภทนี้ เปนเสมือนการทํางานที่ไดรวมชื่น
ชมกับคุณคาของศิลปะไปพรอมๆ กับสรางงานบันเทิงสาธารณะของลูกคาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ความเชี่ยวชาญในเรื่อง “ศิลปะ” (ART) ของทีมงาน ไดรวบรวมความรูความสามารถในเรื่องศิลปะไวทุกแขนง
ไมวาจะเปนงานศิลปะไทย ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และงานศิลปะรวมสมัย รวมทั้งศิลปะที่ทรงคุณคาของแถบทวีป
ตางๆ สามารถผสมผสานศิลปะใหเขากันไดอยางลงตัวกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ เชนเดียวกันกับความรูความเขาใจใน
เรื่อง “วัฒนธรรมไทย” อยางถองแท ทําใหบริษัทสามารถสรางงานที่สะทอนคุณคาของวัฒนธรรมไทยไดเปนอยางดี
ถูกตองตามประวัติศาสตร และอยูบนพื้นฐานของการสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมไทยอยางที่สุด
สําหรับงานทางดานบันเทิงนั้น บริษัทไดริเริ่มในการที่จะเปนผูจัดงานบันเทิงประเภทตางๆ โดยเนนการเปน
เจาของงาน และประสานควบคูกันไปกับทีม CME อาจจะเปนลักษณะการนํางานบันเทิงเขามารวมสรางงานกิจกรรม
ของตราสินคา โดยงานบันเทิงที่บริษัทเปนผูดําเนินการ จะเปนงานที่มีความโดดเดน และมีเอกลักษณเฉพาะตัว
สําหรับงานทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง ที่โดดเดนของบริษัทในป 2550 ที่ผานมา งานเย็นทั่ว
หลามหาสงกรานต 2551 งาน Splashy Songkran Festival 2008 งานหัวหิน แจส เฟสติวัล 2008 งาน Hands
Bangkok Countdown 2009 เปนตน
1.4 การบริการการจัดแสดงงานนิทรรศการ
จากความเชี่ยวชาญทางดานงานโครงสราง และประสบการณอันยาวนานในการจัดงานนิทรรศการ การ
บริการทางดานการจัดงานแสดงนิทรรศการของบริษัท จึงมีความโดดเดน และ มีเอกลักษณเฉพาะตัว ไมซ้ําแบบใคร
โดยการผสมผสานเทคโนโลยี่ทางดานการจัดแสดง เชน Ghost Effect หรือ Hallogram การประยุกตใชเทคนิคจอพา
โนรามา หรือ การสรางโดมที่บรรจุ Effect ตางๆ เพื่อใหผูชมสามารถสัมผัสไดอยางใกลชิด และเหมือนจริง
การจัดแสดงงานนิทรรศการของบริษัท สามารถออกแบบ สรางสรรคพื้นที่งานนิทรรศการไดอยางตรงตาม
ความตองการของลูกคา ภายใตมาตรฐานการกอสรางนิทรรศการตามมาตรฐานสากล สามารถเนรมิตพื้นที่นิทรรศการ
ตั้งแตขนาด 500 ตารางเมตรไปจนถึงหมื่นตารางเมตร
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ผลงานการจัดนิทรรศการของบริษัทที่โดดเดนในรอบป 2551 ที่ผานมา ไดแก การกอสรางตกแตงและ
บริหารงานนิทรรศการของประเทศไทยในงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศสเปน ซึ่งไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ดานแนวความคิดจากคณะกรรมการผูจัดงาน งานมหกรรมมั่นใจไทยแลนด งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจําป 2551 และ งานบริหารนิทรรศการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร เปนตน
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจการใหบริการผลิตสื่อสําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
ธุรกิจใหบริการผลิตสื่อสําหรับการนําเสนออยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท ดิอายส จํากัด (ดิอายส) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ดิอายสใหบริการที่เกี่ยวกับ
การผลิตสื่อสําหรับการนําเสนอในการจัดกิจกรรมการแสดงและการนําเสนอแบบครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแตการให
คําแนะนําและคําปรึกษาเกีย่ วกับการเลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมกับงานนําเสนอแตละประเภท การเลือกชนิดของ
อุปกรณที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอ การออกแบบสื่อสําหรับการนําเสนอ และการดูแลงานทางดานการติดตั้ง
อุปกรณสําหรับการนําเสนอทั้งภาพ แสง เสียงและเอฟเฟค สื่อสําหรับการนําเสนอที่ผลิตขึ้นจะถูกนําไปใชทั้งในกิจกรรม
การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสงเสริมการขาย กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ และกิจกรรม
การประชุมในระดับนานาชาติ
ปจจุบัน ดิอายสใหบริการผลิตสือ่ สําหรับการนําเสนออยู 4 ประเภท คือ
2.1 สื่อประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เปนการใชสื่อทางภาพและเสียงที่หลากหลายทั้งจาก Slide
Projector, Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect, Interactive
shadow, Illusion effects, Holo-vision, VDO Panorama, Multi-Screen Video ระบบไฟฟาตางๆ รวมไปถึงพลุ และ
น้ําพุดวยระบบ Synchronize จากการทํางานทีค่ วบคุมจากจุดเดียว โดยใชระบบคอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอเรื่องราวให
นาตื่นเตนและสรางความประทับใจใหแกผูชม
2.2 สือ่ ประเภทวีดีโอ (Video Presentation) เปนการใหบริการออกแบบและผลิตสื่อวีดีโอโดยการนําเทคนิค
ในการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมกระบวนการดวยการนํา Computer graphics มาใชเพื่อทําใหงานที่ผลิตไดมีความ
สวยงามและคมชัด
2.3 สือ่ ประเภทคอมพิวเตอรกราฟฟก (Computer Graphic) เปนรูปแบบของสื่อสําหรับการนําเสนอที่ไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน ซึ่งจะจัดทําดวยระบบ Interactive Computer และ มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟฟกเชน 3-d max, 3-d studio, Illustration และ Photoshop มาใชเพื่อทําใหงานที่ผลิตไดมีความสวยงาม และนา
ตื่นตาตื่นใจสําหรับผูชม
2.4 ผลิตสื่อโฆษณาสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน (TV Spot) การผลิตสื่อทางดาน TV Spot ของดิ
อายส เปนการผลิตดวยระบบคอมพิวเตอรนาํ สมัย พรอมทั้งนําคอมพิวเตอรกราฟฟกมาประกอบ พรอมทีมงานตัดตอที่
มีประสบการณพรอมใหคําปรึกษาและใหบริการลูกคาไดอยางตรงตามความตองการ

7

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจใหบริการอุปกรณสําหรับจัดงานแสดงและนําเสนอ (Presentation Equipment)
ธุรกิจใหเชาอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ (Presentation Equipment) อยูภายใต
การดําเนินงานของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด (“พีเอ็ม”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว พีเอ็มใหบริการเชาอุปกรณครบวงจรและอํานวยความสะดวกในการใชงานอยางครบ
วงจรสําหรับอุปกรณการจัดกิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions)
ปจจุบัน พีเอ็มใหบริการอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมการแสดงอยู 4 ประเภท คือ
3.1 อุปกรณเกี่ยวกับภาพ (Image) เชน เครื่องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา
(Panorama), ทีวี/วีดีโอวอลล (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชั่นวอลล (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน
(Xenon) และ Led Screen
3.2 อุปกรณเกี่ยวกับแสง (Lighting) เชน ระบบแสงแบบคอนเวนชั่น (Convention Lighting), ระบบแสง
กลางแจง (Outdoor Lighting) ระบบแสงสําหรับงานคอนเสิรต (Concert Lighting) และระบบแสงสําหรับการจัดแสดง
สินคาและนิทรรศการ (Exhibit Lighting)
3.3 อุปกรณเกี่ยวกับเสียง (Pro Audio) สําหรับการจัดการประชุม, งานเปดตัวสินคา และงาน Light & Sound
โดยสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกขนาดของงาน
3.4 อุปกรณเกี่ยวกับเอฟเฟคท (Effect) เชน การใชแสงเลเซอร, อุโมงคน้ํา, จอน้ํา (Water Screen) และน้ําพุ
ในระบบ Straight, Skirt, Circle และ Roof-Top
การใหบริการจะครอบคลุมตั้งแตการใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณที่เหมาะสมกับการ
ใชงานของลูกคา การใหบริการติดตั้งและการดําเนินการควบคุมการใชงานอุปกรณ รวมถึงการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพและแมนยํา เพื่อใหการจัดงานนั้นๆ ประสบความสําเร็จดวยดี
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานงานออกแบบและตกแตงโครงสราง
ธุรกิจใหบริการดานงานออกแบบและตกแตงโครงสรางอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท ซีเม็กซ -เอ็กซิบิชั่น
จํากัด (ซีเม็กซ) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ซีเม็กซ
ใหบริการเกีย่ วกับการออกแบบและตกแตงสําหรับงานแสดงสินคาหรืองานนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการประเภทชั่วคราว
และ ประเภทถาวร โดยครอบคลุมตั้งแตการใหคําแนะนํา ปรึกษา สํารวจ ใหความเห็นเกี่ยวกับโครงสรางและการ
ตกแตง เลือกชนิดของอุปกรณและดูแลงานตั้งแตติดตั้ง ชวงเวลางานแสดงจริง จนกระทั่งรื้อถอน ทั้งในกิจกรรมการจัด
แสดงสินคาและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและสงเสริมการขาย กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชุม
ระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ
ปจจุบัน ซีเม็กซใหบริการ 2 ประเภทหลัก คือ
4.1 บริการกอสราง ตกแตง ออกแบบ สํารวจ งานกอสรางที่เกี่ยวของตางๆ เวที นิทรรศการในสเกลงานขนาดเล็ก
ไปจนถึงงานออกแบบ กอสราง และตกแตงงานกอสรางขนาดใหญ (Pavilion) โดยมีความพิเศษของเทคนิค
กอสรางที่ใชเทคโนโลยีอันทันสมัยมาชวยในการกอสรางและเนนระบบงานกอสรางที่ทันสมัย รวมไปถึงการตกแตง
บรรยากาศบริเวณโดยรอบใหมีความสอดคลอง กลมกลืน ทําใหองคประกอบโดยรวมที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
โครงสรางนั้นๆ สรางความประทับใจมากกวางานกอสรางโครงสรางเพียงอยางเดียว มีนโยบายใหบริการทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ
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4.2 บริการใหเชาอุปกรณตกแตงงานโครงสราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณโครงสรางสําเร็จรูป ตัวอยางเชน โตะและ
เกาอี้ อุปกรณประกอบฉากตางๆ อุปกรณตกแตงบูธนิทรรศการ โซฟาและเฟอรนิเจอรที่มีลักษณะของการดีไซนที่
ทันสมัย รวมไปถึงโครงสรางสําเร็จรูป เชน งานพื้นสําเร็จรูป อุปกรณโครงสรางและนั่งรานเพื่องานนิทรรศการหรือ
งานแสดงสินคา

5. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางดานการจัดการประกวดรองเพลงคาราโอเกะ
ปจจุบันธุรกิจใหบริการจัดการประกวดคาราโอเกะอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท ซีเอ็มโอ เคดับเบิ้ลยูซีพี
จํากัด (CMO-KWCP) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว CMOKWCP ใหบริการเกี่ยวกับการดําเนินการจัดประกวดรองเพลงคาราโอเกะ โดยครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ ดําเนินการ
จัดประกวด จัดการสวนการตัดสิน ดําเนินการหาผูสนับสนุน โฆษณาและประชาสัมพันธ ดําเนินการประกวดทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

9

คณะกรรมการบริษัท
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
2546- ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2543-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ สํานักพระราชวัง
การศึกษา : MA Corporate Political and Communication, Fairlield University, USA
นายเสริมคุณ คุณาวงศ
2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
2546-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2546-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดิอายส จํากัด
2529-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
การศึกษา : ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสุรีย คุณาวงศ
2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบชิ ั่น จํากัด
2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
2533-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2536-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวสุวลี เลิศตระกูล
2546-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2546-2549
ประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2537-2546
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เอส.คิวบิค จํากัด
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี
2546-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2549-ปจุบัน
ที่ปรึกษาศิลปะและวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2546-2549
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538-2546
คณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2534-ปจุบัน
กรรมการผูอํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา: MS Broadcast-Journalism, Boston University, USA

นายอนันต เกตุพิทยา
2546-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
2544-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลีย่ น โซลูชั่น จํากัด
2550-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพยทาเรือดอกสัก-สมุย จํากัด (มหาชน)
2550-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
2547-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรจูนพารทอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
การศึกษา: MM, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (SASIN)
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ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 โดยนายเสริมคุณ
คุณาวงศ และนางสุรีย คุณาวงศ เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภท
งานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition:
MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินคา (Exhibition & Trade Show) และงานสงเสริมการตลาดและสงเสริม
การจัดจําหนาย (Marketing & Promotion) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท และมีพนักงานในชวง
เริ่มแรกจํานวน 4 คน ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมบริษัท แสดงไดโดยสังเขป ดังตอไปนี้
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมบริษัท
พัฒนาการในชวงแรก
ป
พ.ศ. 2529

พัฒนาการที่สําคัญ
นายเสริมคุณ คุณาวงศ ไดจัดตั้งบริษัท ดิอายส จํากัด ขึ้นเปนบริษัทแรกในกลุม
บริษัท เพื่อใหบริการผลิตสื่อประเภทมัลติมิเดีย และมัลติวิชั่น ในขณะนั้น นับได
วาดิอายสเปนหนึ่งในบริษัทผูใหบริการผลิตประเภทสื่อมัลติมิเดีย และมัลติวิชั่น
ชั้นนําของประเทศไทย

พ.ศ. 2533

บริษัท พรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส จํากัด (ในปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท พี
เอ็ม เซ็นเตอร จํากัด) ไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการสนับสนุนทางดาน
เครื่องมือสําหรับการแสดงและการนําเสนอแกดิอายส
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด ไดรับการจัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการบริหารการจัด
งาน ซึ่งนับไดวาในชวงนั้น บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูบ ุกเบิกธุรกิจใหบริการบริหารการ
จัดงาน ในประเทศไทย

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดรวมการดําเนินงานของทั้งสามบริษัทเขาดวยกัน และ
จัดตั้งกลุมบริษัทดิอายส (The Eyes Group) ขึ้น ซึ่งนับไดวา ในชวงนั้นกลุม
บริษัทดิอายสเปนหนึ่งในไมกี่บริษัทที่สามารถใหบริการบริหารการจัดงานไดแบบ
ครบวงจร
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ความกาวหนาและพัฒนาการของกลุมบริษัท
ป
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

พ.ศ.
2544-2546
พ.ศ. 2546

พัฒนาการที่สําคัญ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของกลุม โดยการจัดตั้งกลุมบริษัท
เอส. คิวบิค ขึ้นมาแทนกลุมบริษัทดิอายส และมีการจัดตั้งบริษัท เอส. คิวบิค
จํากัด ขึ้นเพื่อถือหุน และทําหนาที่ควบคุมและดูแลงานทางดานการเงิน การ
บัญชี และการตรวจสอบภายในของแตละบริษัทภายในกลุม
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของ
บริษัทฯ โดยหันมาใหความสําคัญกับธุรกิจประเภทงานบันเทิงสาธารณะ
(Public Event) และงานการประชุมสัมมนา (MICE) มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็น
วาธุรกิจทั้งสองประเภทนาจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่สูง ในอนาคต
ดิอายส ขยายขอบเขตการใหบริการผลิตสื่อสําหรับการนําเสนอเพิ่มมากขึ้น โดย
การใหบริการผลิตสื่อประเภท วีดีโอ 3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนรามา เกมส
คอมพิวเตอร ซีดีรอม และเวบไซต ทั้งแกบริษัทอื่นๆภายในเครือ และลูกคา
ภายนอก
ในปเดียวกัน บริษัทฯ ไดจัดงานประชุมสหพันธบรรณารักษนานาชาติประจําป
ครั้งที่ 65 (the 65 th Annual Conference of the International Federation of
Library Association) ซึ่งมีบรรณารักษกวา 2000 คน จากทั่วโลกมารวมประชุม
ดวย
ผูบริหารของพีเอ็มไดเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธทางการตลาด โดยเนน
การใหบริการทางดานเครื่องมือสําหรับการจัดการแสดงและการนําเสนอแบบ
ครบวงจร (Production Solutions Management) ทั้งในดานแสง (Pro
Lighting) ดานภาพ (Pro Image) ดานเสียง (Pro Sound) และดานเทคนิค
พิเศษ (Special Effect)
บริษัทไดจัดงาน หรือรวมจัดงานทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ หลายงาน เชน
งาน APEC CEO Summit งาน OTOP City งานแมน้ําของแผนดิน งานฉลอง
เทศกาลมหาสงกรานต และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน เปนตน
กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุนและการถือหุนครั้งใหญเพื่อ
เตรียมการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯจาก 8 ลานบาท เปน 59 ลานบาท และ 150 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ ยังมีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท โดยบริษัท
ฯ ไดเขาไปถือหุนของพีเอ็ม และดิอายส ในสัดสวนรอยละ 99.997 และ 99.84
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของแตละบริษัท ตามลําดับ สวน บริษัท เอส. คิว
บิค จํากัด นั้นกลายเปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปน
บริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2546 และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไน
เซอร จํากัด (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited)
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พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

บริษัทไดเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด โดยบริษทั ถือหุนของ
พีเอ็มในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 135 ลานบาท
(เดิม 39.90 ลานบาท) และไดเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ดิอายส จํากัด โดยบริษัท
ถือหุนของดิอายสในสัดสวนรอยละ 99.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 15
ลานบาท (เดิม 5 ลานบาท)
บริษัทไดลงทุนในบริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด โดยบริษัทถือหุนของซี-เม็กซ
ในสัดสวนรอยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 3 ลานบาท และไดลงทุนใน
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด โดยบริษัทถือหุนของซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซี
พี ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 1 ลานบาท
บริษัทไดขยายธุรกิจไปยังตางประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยได
ลงทุนใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ
75
บริษัทเปนผูจัดงานที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไดแก การจัดพิธีเปดปด การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูรอน ครั้งที่ 24 และ การจัดงานแสดง
แสงสีเสียง Legend of Angkor Wat ที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้บริษัทได
ลงทุนในบริษัท เอ ลิ้งค จํากัด โดยบริษัทถือหุนของเอ ลิ้งคในสัดสวนรอยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อใหบริการดานการเปนตัวแทน ผู
ประสานงาน ในการจัดหาการแสดง และโชวตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
บริษัทไดทําการขยายการลงทุนโดยการเขาเปนผูถือหุนใน บริษัท เอ็กโปซิชั่น
เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งใหการบริการในดานการติดตั้งระบบสาธารณูโภคที่
เกี่ยวของกับการจัดอีเวนท โดยถือหุนในสัดสวน 40% และ ในปนี้ บริษัทฯ
ประสบความความสําเร็จไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ดานแนวคิด สําหรับพาวิล
เลียนขนาดไมเกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des
Expositions: BIE จากผลงานการสรางศาลาไทยในงาน Expo ระดับนานาชาติ
ในการรวมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผูออกงาน
102 ประเทศทั่วโลก
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วัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดเวลากวา 20 ป นับตั้งแตการกอตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจอยู 4 ประการ
อันไดแก
1.
การดําเนินธุรกิจเพื่อใหบริษัทฯเปนกิจการผูใ หบริการบริหารการจัดงานที่เปนของคนไทยซึ่งมี
มาตรฐานในการใหบริการ และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ (International Standard Thai Event
Management Company)
2.
การรักษาสถานะความเปนหนึ่งในผูนําในธุรกิจใหบริการบริหารการจัดงานในประเทศไทย
(Maintain Leadership in the Event Management Business in Thailand)
เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนที่เทาเทียมกันแกผูที่
3.
การดําเนินธุรกิจโดยเนนหลักบรรษัทภิบาล
เกี่ยวของ ทุกฝาย (Good Corporate Governance to Balance Interest of Stakeholders)
4.
การเปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยใหการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Good Citizen for
Thai Society by Supporting Thai Art and Culture)

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาสถานะการเปนหนึ่งในผูนําตลาดในธุรกิจบริหารการจัดงาน สําหรับกิจกรรม
การจัดการประชุมสัมมนา และการจัดงานบันเทิงสาธารณะ และเพิ่มสวนแบงตลาดในธุรกิจบริหารการจัดงาน
สําหรับงานนิทรรศการและแสดงสินคา และกิจกรรมทางการตลาดและการสงเสริมการจัดจําหนาย โดยเนนการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดงานของลูกคา นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีเปาหมายที่จะเพิ่มยอดรายไดและกําไรของบริษัทฯ โดยมุงเจาะตลาดที่คาดวาจะมีศักยภาพในการ
เติบโตที่ดี อันไดแก ตลาดงานบันเทิงสาธารณะ ตลาดการจัดประชุมสัมมนา และตลาดงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ นอกจากนีย้ ังไดมีการจัดและบริหารงานในรูปแบบของกิจกรรมบันเทิง ซึ่งจัดโดยบริษัทฯ เองดวย และ
ในชวงที่ผานมา ผูบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนื่องจากเห็นวา
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนไทย โดยใหการเชิดชู สนับสนุนและสงเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทยในแขนงตางๆ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดํารงตนเปน
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยของทั้งผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทฯ และของทุกบริษัทภายในกลุม
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2534 และแปร
สภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการบริหารการ
จัดงาน (Event Management)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ที่ประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 59 ลานบาท เปน 150 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนทั้งสิ้น 91 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการจัดสรรและเสนอขายแกผถู ือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ถือ
อยู 44,500,000 หุน จัดสรรและเสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนทัง้ สิ้น
876,000 หุน (แตจําหนายไดจริงเพียง 709,900 หุน) และจัดสรรและเสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํานวน
45,790,100 หุน (รวมหุนที่จัดสรรเพื่อเสนอขายตอประชาชน ตามมติที่ประชุมผูถือหุนจํานวนทั้งสิ้น 45,624,000 หุน
และหุนที่เหลือจากการจําหนายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยจํานวนทั้งสิ้น 166,100 หุน)
และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) โดยหุนสามัญที่เสนอขายแกประชาชนในครั้งนี้คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 30.52 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปแลว โดยมีสํานักงานตั้งอยูท ี่
1471 ทาวน อิน ทาวน ซอย 3/2 ลาดพราว 94 ถนนลาดพราว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 40854600046
โทรศัพท 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูสาย)
โทรสาร 0-2559-2069
Homepage http://www.cmo-group.com

โดยมีบริษัทยอยที่รวมลงทุนดังนี้
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
ประเภทธุรกิจดานใหบริการเชาอุปกรณเพื่อการจัดงานกิจกรรมตางๆ
ทุนที่ชําระแลว 135 ลานบาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 4/18-19 หมูที่ 11 ถนนนวลจันทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240
Homepage http://www.pmcenter.co.th
บริษัท ดิ อายส จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการดานการผลิตสื่อเพื่อการนําเสนอ
ทุนที่ชําระแลว 15 ลานบาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 1603 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Homepage http://www.theeyes.co.th
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บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการออกแบบ ตกแตงประกอบ กอสราง ปายโฆษณาและงานโครงสราง และ
ตกแตงพื้นที่สําหรับงานแสดงสินคา หรืองานนิทรรศการ
ทุนที่ชําระแลว 3 ลานบาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 1471 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Homepage http://www.c-mex.co.th
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการจัดการประกวดคาราโอเกะในประเทศและตางประเทศ
ทุนที่ชําระแลว 1 ลานบาท
สํานักงานตั้งอยูที่ 1471 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Bayon CM Organizer Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจใหบริการการจัดงานแสดง การจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการในประเทศ
กัมพูชา
ทุนที่ชําระแลว 178,250 บาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom
Penh City, Cambodia
Homepage http://www.bayoncm.com
บริษัท เอ ลิ้งค จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการดานเปนตัวแทนในการจัดหาการแสดงและโชวตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
ทุนที่ชําระแลว 250,000 บาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 1471 ซอยลาดพราว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการเชาจอ LCD และรับจางผลิต
ทุนที่ชําระแลว 8,000,000 บาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 479 ชั้น 1 ถนนบอนดสตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Homepage http://www.maxledscreen.com
บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด
ประเภทธุรกิจใหบริการดานงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการจัดงานทุกประเภท
ทุนที่ชําระแลว 2,000,000 บาท
สํานักงานตั้งอยูท ี่ 252 ซ.อยูเจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
Homepage http://www.expotech.co.th
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โครงสรางรายไดของบริษัท และบริษัทยอย
Company and Subsidiary’s Revenue Structure
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทแยกตามประเภทรายได และประเภทของลูกคาในป พ.ศ. 2548-2551 สามารถ
แสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางจําแนกรายไดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัท ระหวางป 2548 -2551
2548 / 2005
2549 / 2006
2550 / 2007
2551 / 2008
ประเภทของรายได
Type of revenue
มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
รายไดจากการใหบริการ
บริหารการจัดงาน
450.92
70.75%
483.89
50.99%
513.78
62.31%
566.63
63.02%
Revenue from event
management business
รายไดจากการใหบริการ
ทางดานอุปกรณ
134.61
21.12%
179.94
18.96%
194.33
23.57%
230.19
25.60%
Revenue from equipment
rental business
รายไดจากการใหบริการ
ทางดานการผลิตสื่อสําหรับนําเสนอ
38.82
6.09%
36.64
3.86%
44.92
5.45%
39.95
4.44%
Revenue from presentation
media production business
รายไดจากการออกแบบ ตกแตง
และกอสราง
12.46
1.96%
247.97
26.13%
71.51
8.67%
62.39
6.94%
Revenue from design, decoration
and construction
รายไดจากการจัดการประกวด
คาราโอเกะและการแสดงที่เกีย่ วของ
0.52
0.08%
0.61
0.06%
Revenue from karaoke contest
and related performance
รวม (Total)
637.33
100%
949.05
100%
824.54
100%
899.16
100%
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ตารางจําแนกรายไดของบริษัทฯตามประเภทลูกคา ระหวางป 2548 -2551
Group of revenues classified by customer type 2005 - 2008
รายไดของบริษัท
2548 / 2005
2549 / 2006
2550 / 2007
2551 / 2008
Company's revenue
มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายไดจากภาครัฐ
63.47
13.84%
183.73
28.15%
219.05
38.46%
285.19
49.47%
Revenue from government
sector
- รายไดจากภาคเอกชน
387.45
84.50%
467.02
71.55%
310.53
54.52%
272.22
47.22%
Revenue from private sector
- รายไดอื่น
1.7
0.37%
1.96
0.30%
3.49
0.61%
11.48
1.99%
Other revenue
- กําไรจากการรับรูเงินลงทุนตาม
5.89
1.28%
36.51
6.41%
7.57
1.31%
วิธีสวนไดสวนเสีย/รายไดเงินปนผล
Profit from Investment Sharing
Method/Dividend
รวมรายได (Total)
458.51
100%
652.71
100%
569.58
100%
576.46
100%
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ตารางจําแนกโครงสรางรายไดของบริษัทฯตามประเภทการใหบริการ ระหวางป 2548 -2551
Revenues classified by service type 2005 - 2008
รายไดของบริษัท
2548 / 2005
2549 / 2006
2550 / 2007
2551 / 2008
Company's revenue
มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) % มูลคา (ลานบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายไดจากงานสงเสริมการตลาด
186.77
40.73%
118.85
18.21%
135.28
23.75%
152.86
26.52%
และสงเสริมการจําหนาย
Revenue from corporate
marketing events
- รายไดจากงานบันเทิงสาธารณะ
48.72
10.63%
21.28
3.26%
209.83
36.84%
75.93
13.17%
Revenue from public events
- รายไดจากงานนิทรรศการและ
157.04
34.25%
186.55
28.58%
101.17
17.76%
266.87
46.29%
งานแสดงสินคา
Revenue from trade show and
exhibition
33.11
7.22%
65.83
10.09%
15.19
2.67%
10.27
1.78%
- รายไดจากงานประชุมสัมมนา
Revenue from MICE
- รายไดจากการรับบริหารจัดงาน
25.28
5.51%
91.39
14.00%
52.31
9.18%
21.34
3.70%
Revenue from event
management function
- รายไดจากงานออกแบบ ตกแตง
166.85
25.56%
15.79
2.77%
21.16
3.67%
Revenue from design&
construction
- รายไดอื่นๆ
7.59
1.66%
1.96
0.30%
40.01
7.02%
28.03
4.86%
Other revenue
รวม (Total)
458.51
100%
652.71
100%
569.58
100%
576.46
100%
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
Shareholding Structure of the Group Company (Last Checked: December 31, 2008)

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)

99.99%

99.95 %

บจ. ดิอายส

บจ. พีเอ็ม เซ็นเตอร

33.33%

บจ. แม็กซ เอฟโวลูชั่น

40.0%

90.0%

บจ. ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น

บจ. เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี

99.99%

75.0%
BAYON CM ORGANIZER CO.,LTD.

บจ. เอ ลิ้งค

49.96 %

บจ. ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด (“พีเอ็ม”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
การถือหุน
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)

ประเภทของธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
135 ลานบาท
ใหบริการเชาอุปกรณสําหรับการจัดการแสดงและการนําเสนอ
(Equipment Rental) เชนอุปกรณเกี่ยวกับภาพ (Image)
อุปกรณเกี่ยวกับแสง (Lighting) อุปกรณเกี่ยวกับเสียง
(Pro Audio) และอุปกรณเกี่ยวกับเอฟเฟคท (Effect)
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บริษัท ดิอายส จํากัด (“ดิอายส”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
การถือหุน
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.945 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
15 ลานบาท
ใหบริการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
เชน สื่อประเภทมัลติมีเดีย (Multimedia) สื่อประเภทวีดีโอ
(Video) สื่อประเภทคอมพิวเตอรกราฟฟก (Computer
Graphic) และสือ่ ประเภทมัลติวีดีโอ (Multivideo)

บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด (“ซี-เม็กซ”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
การถือหุน
รอยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
3 ลานบาท
ใหบริการใหบริการออกแบบ ตกแตงประกอบ กอสราง ปาย
ประเภทของธุรกิจ
โฆษณาและงานโครงสราง และ ตกแตงพื้นที่สําหรับงานแสดง
สินคา หรืองานนิทรรศการ
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด (“ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
การถือหุน
รอยละ 49.96 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
1 ลานบาท
ใหบริการใหบริการจัดการประกวดคาราโอเกะทั้งในประเทศ
ประเภทของธุรกิจ
และตางประเทศ
Bayon CM Organizer Co.,Ltd. ( “Bayon CM ” )
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
การถือหุน
รอยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (บาท)
178,250 บาท
ใหบริการใหบริการการจัดงานแสดง การจัดประชุม สัมมนา
ประเภทของธุรกิจ
และนิทรรศการ ในประเทศกัมพูชา
บริษัท เอ ลิ้งค จํากัด (“เอ ลิ้งค”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
การถือหุน
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
1 ลานบาท
ประเภทธุรกิจใหบริการดานเปนตัวแทน ผูประสานงาน ในการ
จัดหาการแสดง และโชวตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
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บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด (“แม็กซ”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด ถือหุนในสัดสวนรอยละ 33.33
การถือหุน
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
8 ลานบาท
ประเภทของธุรกิจ
ใหบริการเชาจอ LCD และรับจางผลิต
บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (“เอ็กซโป-เทค”)
ผูถือหุนรายใหญ และสัดสวน
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
การถือหุน
รอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)
5 ลานบาท
ใหบริการดานงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของกับการจัด
ประเภทของธุรกิจ
งานทุกประเภท

ผูบริหารของบริษัทฯ มีนโยบายในการสรางระบบการบริหารงานแบบมืออาชีพภายในกลุมบริษัท โดยได
แยกการบริหารและการดําเนินงานของแตละบริษัทภายในกลุมออกจากกันอยางชัดเจน
ลูกคาของพีเอ็มจะ
ประกอบดวยบริษัทฯ และลูกคาภายนอกซึ่งสามารถสรางรายไดโดยเฉลีย่ ประมาณรอยละ 24 และ 76 ตามลําดับ
ของรายไดรวมของพีเอ็มในป 2551 สําหรับปที่ผานมาสัดสวนลูกคาของดิอายสจะประกอบดวยบริษัทฯ และลูกคา
ภายนอกซึ่งสามารถสรางรายไดโดยเฉลีย่ ประมาณรอยละ 37 และ 63 ตามลําดับ และสําหรับสัดสวนรายไดของซี
เม็กซระหวางบริษัทฯ และลูกคาภายนอกคิดเปนรอยละ 48 และ 52
การคิดราคาการใหบริการในระหวางกลุม
บริษัทจะอางอิงราคาตลาดเปนหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุมบริษัทให
มีมาตรฐานที่ดีและมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
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โครงสรางเงินทุนหลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150,000,000 บาท เรียกชําระแลวทั้งสิ้น
150,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในชวงปที่ผา นมา
และ โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
พีเอ็มและดิอายสมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของแตละบริษัท

24

การจัดการโครงสรางองคกรของบริษทั ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
นายเสริมคุณ คุณาวงศ

CEO
Office

CME
Unit

Human resource &

CFO

Facility Management
CM
Event
CM-Art
Unit

Finance & Account

Legal

C-MEX
Unit
CM-Mar Comm.
Unit

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผูบริหาร ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ หมดจํานวน 7 ทาน ดังรายนามตอไปนี้
1. นายรัตนาวุธ
วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
2. นายเสริมคุณ
คุณาวงศ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นางสุรีย
คุณาวงศ
กรรมการ
4. นางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา
กรรมการ
5. รศ.จุมพล
รอดคําดี
กรรมการ
6. นายอนันต
เกตุพิทยา
กรรมการ
7. นางสาวสุวลี
เลิศตระกูล
กรรมการ
โดยมีนายพิทักษ พงษหิรัญเจริญ เปนเลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
1.
รศ.จุมพล
รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายอนันต
เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายรัตนาวุธ
วัชโรทัย
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายวุฒิพันธ ธนะเมธานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีคณะผูบริหารซึ่งประกอบไปดวยเจาหนาที่ในระดับบริหารจํานวน 14 ทาน
ดังรายนามตอไปนี้
1.
นายเสริมคุณ คุณาวงศ
ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
การศึกษา : นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถือหุน 4.40%
2.
นายพิทักษ พงษหิรัญเจริญ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถือหุน - %
3.
นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท
รองประธานเจาหนาที่บริหาร และ กรรมการผูจดั การ
ปริญญาตรี คณะมัณฑศิลป ออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ถือหุน 0.07%
4.
นางสาวปณิธดา คลายมณี
กรรมการผูจัดการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ออกแบบประยุกตศิลป สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิต
ถือหุน 0.01%
5.
นางสาวปยมน สวัสดิโกศล
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
MBA, University of Central Oklahoma
ปริญญาตรีเคมีเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ถือหุน 0.07%
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

นางสาวรุงอรุโณทัย ศรัยกิจ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถือหุน 0.01%
นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ
ถือหุน 0.07%
นางสาวกรณฑทอง ตนอารีย
กรรมการผูจัดการ
ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถือหุน - %
นางสาวศุภนีวรรณ ทันจิตต
กรรมการผูจัดการ
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถือหุน -%
นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุงเรือง
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
MM, Queensland University of Technology ,Australia
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถือหุน - %
นางสาวพรสม นิลสอาด
กรรมการผูจัดการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร UNIVERSITY OF SOUTHERN
COLORADO
ถือหุน 0.01%
นางสาวมลฤดี ลีลามัจฉากุล
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
ปริญญาตรี Advertising มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถือหุน - %
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13.

14.

นางสาววิมลพรรณ สุวรรณเทวะธูป
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
Diploma: Human Resource Management, Graduate Institue of
Business Administration of Chulalongkorn University(SASIN)
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถือหุน - %
นางสาวรวิกานต อวนสกุลเสรี
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจ
ปริญญาโทภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถือหุน - %

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1)
คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุมในป 2551 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1.74
ลานบาท และในป 2550 เปนเงินทั้งสิ้น 1.74 ลานบาท
(2)
คาตอบแทนของคณะผูบริหารของบริษัท
บริษัทฯมีการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัสในป 2551 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
27.56 ลานบาท และในป 2550 เปนเงินทั้งสิ้น 24.48 ลานบาท
บุคลากร
กรณีพิพาท
-ไมมีจํานวนพนักงาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 339 คน คิดเปนพนักงานประจํา
ทั้งสิ้น 325 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น 14 คน ดังตอไปนี้
-บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) มีพนักงานประจําทั้งสิ้น 119 คน และพนักงาน
ชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 5 คน
-บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด มีพนักงานประจําทั้งสิ้น 151 คนและพนักงานชั่วคราว 7 คน
-บริษัท ดิอายส จํากัด มีพนักงานประจําทั้งสิ้น 25 คน
-บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด มีพนักงานประจําทั้งสิ้น 30 คน และพนักงานชั่วคราว 2 คน
นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยู
รวมงานกับ องคกรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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•
•
•
•

บริษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานใหตามความเหมาะสม
มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเขาทํางานเพื่อเปนการสรางความเขาใจและคุนเคยตองานกอน
การปฏิบัติงานจริง
บริษัทฯ มีการจัดสงบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการสรางเสริม
ความเขาใจ และเพิ่มประสบการณของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารการจัดงานประเภทตางๆ
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ สําหรับการพิจารณา
ปรับเงินเดือนในแตละปจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของ
แตละบุคคลเปนสําคัญ
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 . สิทธิของผูถือหุน
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยการควบคุมผานบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทน
ตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและให
ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตางๆ เพื่อสรางมั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับ
การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดวยความเชื่อที่วาการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได จะสามารถ
พัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาในธุรกิจตอไปได อีกทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งจะนํา
ประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของโดยรวม จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนไวดังนี้
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ที่พึงมีและพึงได
• ในการประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการไดกําหนดให บริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมวาระตาง ๆ ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่
ประชุม ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันนัดประชุมอยางนอย 14 วัน และยังไดมีการเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานทาง Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) กอนที่จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปด
โอกาสใหผูประชุมไดศึกษาขอมูลลวงหนา บริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม
อยางนอย 1 ชั่วโมงเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการไดจัดใหมีการบันทึกการประชุมที่ผานการรับรองจากผูถือ
หุน และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบได
• กอนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และในระหวางการ
ประชุม ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดําเนินการประชุมอยางโปรงใส พรอมทั้ง
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให
ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการดําเนินงานของบริษัทในระหวางการประชุม โดยไมมีการจํากัดเวลา และยัง
เปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นลวงหนากอนการประชุมผานชองทาง
Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกดวย
• ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการทุกทานไดเขารวมประชุม และไดรวมกันตอบขอซักถามของ
ผูถือหุนในเรื่องที่เกี่ยวของ
•

หมวดที่ 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียม และเปนธรรม มีการจัดการประชุมผูถือหุนโดย
ใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ตามนโยบายดังตอไปนี้
• บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนา ผานทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th
• ผูถือหุนที่เปนผูบริหารของบริษัท จะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาตอผูถือหุนราย
อื่น โดยไม มี ค วามจํ า เป น โดยเฉพาะวาระสํ า คั ญ ที่ ผู ถื อหุ น ต องใช เ วลาในการศึ ก ษาข อ มู ล ก อนการ
ตัดสินใจ
• ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหตัวแทนเขารวมประชุมออกเสียงในการ
ประชุม โดยใชใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ

30

คณะกรรมการสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อ
ความโปรงใส และตรวจสอบได โดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย จะไมมีสิทธิในการออกเสียง
• บริษัทเปดโอกาสใหมีการลงคะแนนเลือกผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล
• บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน และจั ดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ กลต
รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวไวบน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir
• บริษัทมีการจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานเปน
ลายลักษณอักษร และมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบ และ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย สุจริต อยางมีจริยธรรม
และคุณธรรม อีกทั้งไมใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน

•

หมวดที่ 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวตาม
ตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอตกลงที่ไดทําไวกับบริษัท ผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท ไดแก ผูถือหุน, พนักงาน,
เจาหนี้, ลูกคา, คูแขง ,ผูสอบบัญชี, ผูประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเทาเทียมกันในการใหโอกาส และปฏิบัติ
อยางเสมอภาคตามแตละกลุม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูที่มีสวนไดเสียดังนี้
• ลูกคา - CMO Group มีการปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด และประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถสรางสรรคงานที่มีคุณภาพและตอบโจทยตามความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน
ตรงเวลา
• พนั ก งาน – CMO Group สรรหา คั ด เลือก และบรรจุ พนั ก งาน โดยคํ า นึง ถึ ง วุ ฒิ ประสบการณ
ความสามารถ เพื่อใหทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมพนักงานใหมีโอกาสกาวหนาในการ
ทํางานอยางเทาเทียมกัน
• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดกฏหมาย และระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลอยางเครงครัด และพรอมใหการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
• ผูคา/ผูขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบัติตอผูขายอยางเสมอภาคกัน และเปดโอกาสใหผูคา/ผูขายราย
ใหม เขามานําเสนอสินคา/บริการอยางสม่ําเสมอ
• คูแขง – CMO Group ถือปฏิบัติตอคูแขงดวยความเสมอภาค บริษัทไดมีสวนรวมในการกอตั้งสมาคมธุรกิจ
สรางสรรคการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางมาตรฐานงานดาน Event ของไทยใหไดคุณภาพ อีกทั้ง
เปนการสรางประโยชนใหกับสังคมโดยเผยแพรความรูในธุรกิจ Event Management ใหกับประชาชนที่
สนใจ
• สังคม – CMO Group ไดกําหนดนโยบายเพื่อใหเกิดประโยชนแกสังคม ดังจะเห็นไดจากการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เชนการจัดงานที่แสดงถึงศิลปวัฒธรรมตางๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัด
งานตางๆ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งมีนโยบายให
สอดแทรกการรณรงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เชนการนําเสนอของที่ระลึกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหแก
ลูกคาของบริษัท เปนตน
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หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ มีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันตอเวลา ซึ่งฝายบริหารไดใหความสําคัญและ
ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน
นักวิเคราะหหลักทรัพย ภาครัฐที่เ กี่ยวของ และบุคคลทั่วไป เพื่อนําเสนอขาวสารและสรางความมั่นใจวาบริษัท ฯ
สามารถจะเปดเผยขอมูลที่สําคัญไดอยางถูกตอง ทันเวลา และมีความโปรงใส โดยนอกจากการเผยแพรขอมูลตาม
เกณฑที่กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการไดพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลบางสวนทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผานทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir
•
•

•
•
•
•

คณะกรรมการไดรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการประเมินการควบคุมภายในผาน
รายงานประจําป
ในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประชุม จํานวน 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครั้ง โดยทุกครั้งที่บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ ได
แจ ง ใหก รรมการทุ ก ทา นทราบล ว งหน า พร อมทั้ งจัด สง วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ ม แก
กรรมการทุกทาน
เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอม และสังคม
เปดเผยนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในงบการเงิน โดยไดปฏิบัติตามกฎเกณฑ ขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผานหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีภาวะผูนํา, วิสัยทัศน มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานมี
ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกผูถือหุน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 7 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งสัดสวนของกรรมการ
อิสระมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ดีที่ถูก กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพย ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร และไมเปน
บุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะถูกกําหนดโดย
คณะผูบริหารซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ในระดับบริหารจํานวน 14 ทาน เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
วางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไมไดถูกผูกขาดโดยบุคคลเพียงคนเดียว
หรือกลุมบุคคลเดียว
• ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง คณะกรรมการตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 หรือจํานวนใกล
ที่ สุ ด กั บ ส ว น 1 ใน 3 ของจํ า นวนคณะกรรมการทั้ ง หมด โดยในป แ รกและป ที่ ส องภายหลั ง จด
ทะเบียนบริษัทใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการผูที่อยูในตําแหนงนาน

•
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ที่ สุ ด เป น ผู อ อกจากตํ า แหน ง คณะกรรมการกํ า หนดนโยบายให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล การดํ า รง
ตําแหนงของกรรมการแตละทานใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําป
• เพื่ อ ให เ กิ ด การถ ว งดุ ล อํ า นาจในการบริ ห าร คณะกรรมการจึ ง ได กํ า หนดอํ า นาจของประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ (ประธานเจาหนาที่บริหาร) ไวอยางชัดเจน โดยตําแหนงประธาน
กรรมการ และกรรมการการผูจัดการของบริษัท มิไดเปนบุคคลเดียวกัน
• คณะกรรมการบริษัท ไดคัดเลือกกรรมการอิสระ ที่มิไดเปนพนักงานของบริษัท เพื่อดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
• บริ ษั ท มี ป ระธานเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น เป น เลขานุ ก ารประจํ า บริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ด า น
กฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการตองทราบ และตองปฏิบัติตาม
2. กรรมการชุดยอย
•

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย กรรมการที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทาน โดยกรรมการทั้ง 3 ทาน
ดังกลาว มิไดมีตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหาร หรือเปนพนักงานของบริษัท เพื่อชวยในการกํากับดูแล
กิจการ

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•

•

•

•

•

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณา ใหความเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่อง
ที่สําคัญของบริษัท รวมถึงการควบคุม ดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานไดโดยบรรลุเปาหมาย ตามกล
ยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปที่ไดกําหนดไว
คณะกรรมการยึดถือขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต อย า งมี จ ริ ย ธรรม และคุ ณ ธรรม เพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลตาม
เจตนารมณที่กําหนดไว
บริษัท มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงมิใหเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่กอใหเกิดความขัดแยง
ดานผลประโยชน อยางไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ไดมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว กอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น และนํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และผู ถื อ หุ น เพื่ อ
พิจ ารณาอนุ มัติ โดยผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการทํ า รายการใดๆ จะไม มี สิท ธิ ออกเสี ย งอนุ มัติ ทํ า
รายการนั้ นๆ ทั้งนี้เพื่อให เปนไปตามระเบีย บกฎเกณฑ ของ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่จะ
ปรากฎในรายงานประจําปของบริษัทฯ งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับ
การรั บรองทั่ ว ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใชน โยบายบั ญชีที่ เ หมาะสม และมี ก ารปฏิ บัติอยา ง
สม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทมีการควบคุม ดูแลการดําเนินงานในดานการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ โดยผานคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก
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o การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน

o ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท
o พิ จ ารณาคัด เลื อกแต งตั้ งผู ต รวจสอบภายนอก ตลอดจนจั ดทํ า รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปดเผยในรายงานประจําป
4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยาง
นอย 3 เดือนตอครั้ง คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมลวงหนา และมีการนัดหมายประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 ครั้ง
ทุกครั้งที่บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงให
กรรมการทุกทานทราบลวงหนา พรอมทั้งจัดสงวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแกกรรมการ
ทุกทาน โดยในการประชุมแตละครั้ง กรรมการแตละทานสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอที่
ประชุมได อย า งมี อิสระ และมีเ ลขานุก ารบริ ษัทเป นผูบั น ทึก การประชุ ม และจั ดทํา รายงานการ
ประชุม
• คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อยางนอยหนึ่งครั้งตอ 3 เดือน
โดยในป 2551 มี ก ารประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 4 ครั้ ง โดยมี ผู ต รวจสอบภายในทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการประชุม ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะแจงใหกรรมการทราบลวงหนา พรอมทั้งจัดสงวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาห เมื่อมีวาระที่จะตอว
พิจารณางบการเงินในการประชุมกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
และประธานเจาหนาที่การเงินเขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นตองบการเงิน
•

5. คาตอบแทนกรรมการ
•

บริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อยางรอบคอบ และไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไวอยางชัดเจนและโปรงใส
โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตองการ ในสวนของคาตอบแทนเจาหนาที่ในระดับบริหารเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารแตละทาน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการ
พิจารณา

6. การพัฒนากรรมการ และผูบริหาร
•

คณะกรรมการสงเสริมใหมีการฝกอบรม และใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท อันได แก ผู บริหาร, เลขานุ การบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีก าร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เชน การสงบุคคลที่เกี่ยวของเขาอบรมในหลักสูตรตางๆที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสมาคมที่เกี่ยวของไดจัดขึ้น เปนตน
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ภาวะการแขงขันและกลยุทธการแขงขันในธุรกิจใหบริการสรางสรรคและจัดงาน
การจัดกิจกรรมอีเวนทเปนกิจกรรมการตลาดแบบผสมผสานที่สามารถใชเปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
ใหมที่เขาถึงผูบริโภคไดมากกวา สามารถสื่อสารวัตถุประสงคของสินคาในงานนั้นๆ ไดดีกวาการโฆษณา ทําใหไดรับ
ความนิยมและยอมรับวาเปนกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพและนาสนใจจากนักการตลาด ทําใหมีความ
ตองการในบริการจํานวนมาก นอกจากนี้การที่ใชเงินลงทุนในการจัดตั้งกิจการไมสูงมากนัก ดึงดูดใหผูที่ตองการลงทุน
เขามาในธุรกิจนี้จํานวนมาก สงผลใหเกิดการแขงขันกันในตลาดคอนขางสูง รวมไปถึงการปรับตัวของบริษัทเอเยนซี่
โฆษณาที่ใหความสําคัญและใหความสนใจในตลาดการจัดกิจกรรมอีเวนท
ทําใหบริษัทเอเยนซี่เพิ่มบทบาทของ
หนวยงานที่เกีย่ วของกับการจัดอีเวนทจากเดิมที่ตองใชบริการจากบริษัทอีเวนทมาเปนผูจัดงานเอง
ทําใหเอเยนซี่ที่
จัดเปนคูแขงทางออม ไดกลายมาเปนคูแขงทางตรงอยางหลีกเลี่ยงไมไดในทุกทุกเอเยนซี่ที่มีหนวยงานอีเวนทเปนของ
ตนเอง
ภาวะการแขงขันของธุรกิจอีเวนทในป 2551 มีความรุนแรงมากขึ้นจากปญหาทางเศรษฐกิจ และ ปญหาทาง
การเมือง ซึ่งสงผลใหลูกคาลดการใชจายในการจัดอีเวนท และมีความเขมงวดในการใชจายเงิน การจัดกิจกรรมแตละ
ครั้งจะเรียกผูรับจางมาแขงขันเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทตางๆ พยายามแยงชิงลูกคาในทุกรูปแบบ ในสวนของบริษัท
ฯ ไดพัฒนากลยุทธในการสรางความพึงพอใจ และรักษาลูกคาใหใชบริการของบริษัทฯอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม
ลูกคาที่มีกําลังซือ้ สูง ตองการการบริการที่เปนเลิศในทุกดาน และ ตองการความมั่นใจในการบริหารงานอีเวนทของตน
อยางดี บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบธุรกิจอีเวนทขนาดใหญ มีความนาเชื่อถือและดําเนินแนวนโยบายความครบวงจรใน
การจัดการงานอีเวนท ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความสามารถในดานการผลิต ประสบการณดานอุปกรณและ
เทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหบริษัทฯยังคงไดรับความนาเชื่อถือและความไววางใจจากลูกคาอยางตอเนื่อง
สําหรับในกลุมลูกคาภาครัฐนั้น บริษัทฯ ไดพัฒนากลยุทธในการสรางความสัมพันธอยางตอเนื่อง และเขาไป
มีสวนรวม ชวยเหลือหนวยงานภาครัฐตางๆ ในการคิด สรางสรรครูปแบบงานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
ซึ่งเปนชองทางใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลในการเขาไปประมูลงานตางๆ และมีโอกาสไดรับงานมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธในการรักษาความหลากหลายในประเภทการใหบริการไปยัง Event
หลายๆประเภท และ เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

ภาวะการแขงขันในธุรกิจบริการอุปกรณสําหรับจัดงานแสดงและการนําเสนอและศักยภาพในการแขงขัน
ของ บริษัท พีเอ็มเซ็นเตอร จํากัด(พีเอ็ม)
ถึงแมธุรกิจใหบริการ
พิจารณาธุรกิจใหบริการอุปกรณสําหรับการนําเสนอในประเทศไทยแลวจะพบวา
อุปกรณมีอยูจํานวนมาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชอุปกรณดังกลาวแลว จะพบวาธุรกิจใหบริการอุปกรณ
ในประเทศไทยยังไมสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ เนื่องจากอุปกรณที่มีความทันสมัย และสามารถใช
งานไดตามที่ลูกคาตองการมีอยูอยางจํากัด และ ผูประกอบการนอยรายที่มีบริการอุปกรณครบทุกดาน ทําใหการ
แขงขันระหวางกิจการผูใหบริการอุปกรณยังอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก อยางไรก็ตามหลายหลายบริษัทที่เริ่มเขามาใน
ตลาดเริ่มหาจุดเดนและการผสมผสานระหวางอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
และมีลักษณะของการ
อํานวยความสะดวกใหผูใชอุปกรณไดมากขึ้นโดยไมตองอาศัยความชํานาญจากบุคลากรที่เปนชางมากนัก รวมทั้ง
สามารถยนระยะเวลาของการติดตั้งและรื้อถอนไดเร็วกวาเดิมอีกดวย ไมวาจะเปนอุปกรณดานตกแตง เวทีพรอม
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อุปกรณแสงเสียงครบชุด
หรืออุปกรณดานจอภาพที่มีการพัฒนารุนใหมๆ
อยางรวดเร็วดวยเหตุนี้เพื่อดํารง
ความสามารถในการแขงขัน พีเอ็มไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดใหมีอุปกรณที่มีความทันสมัย ตรงกับความ
ตองการของลูกคา และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยพีเอ็มไดจัดใหมีอุปกรณใหมๆ ตามความตองการของ
ลูกคาอยางตอเนื่อง พยายามคนหาอุปกรณและเทคโนโลยีที่ควบคูไปกับอุปกรณอยางทันสมัยที่สุด มีการจัดงานแสดง
เพื่อโชวศักยภาพของอุปกรณและการนําเสนออุปกรณที่พัฒนาไปมากกวาเดิมใหลูกคาไดมีโอกาสสัมผัสจริงในงาน
Open House พรอมทั้งมีการเตรียมหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บและรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพที่จะใชงานได
ตลอดเวลา รวมทั้งการจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการใหบริการเกี่ยวกับอุปกรณใหแกลูกคา ซึ่งจะทําให
พีเอ็มสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไดเปนอยางดี นอกจากนี้พีเอ็มยังมีกลยุทธในการใหบริการอุปกรณ
อยางครบวงจร (Total Solution) ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการอุปกรณจากทีมงานเดียวกัน ซึ่ง
ชวยลดความผิดพลาดในการจัดงานแสดง ปจจุบัน พีเอ็มจึงไดรับการยอมรับจากทั้งลูกคาของบริษัทเองและบริษัท
คูแขงขันวาเปนบริษัทผูใหบริการบริการ อุปกรณสําหรับการจัดการแสดงและการนําเสนอทั้งอุปกรณประเภทภาพ (Pro
Image) อุปกรณประเภทแสง (Pro Lighting) อุปกรณประเภทเสียง (Pro Audio) และอุปกรณประเภทเอฟเฟคท (Pro
Effect) ที่มีคุณภาพและทันสมัย ชั้นแนวหนาบริษัทหนึ่งในวงการ
ภาวะการแขงขันในธุรกิจใหบริการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอและศักยภาพในการแขงขันของ บริษทั
ดิอายส จํากัด
หากพิจารณาธุรกิจผูใหบริการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบวามีผูประกอบการ
อยูเปนจํานวนมาก แตผูประกอบการโดยสวนใหญจะมีความชํานาญในการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนออยูเพียง
ประเภทเดียว หรือสองประเภทเทานั้น มีผูประกอบการเพียงไมที่ราย ซึ่งรวมถึงดิอายสดวย ทีส่ ามารถใหบริการ
จัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอไดแบบครบวงจร มีการเจาะกลุมเปาหมายหลายกลุม มีการดําเนินกิจการที่เปน
ระบบ และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากคนในวงการ เพื่อดํารงความสามารถในการแขงขัน ดิอายสไดให
ความสําคัญในการจัดใหมีบริการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอแบบครบวงจรทั้งสื่อประเภทวีดีโอ
สื่อประเภท
มัลติมีเดีย สื่อประเภทคอมพิวเตอรกราฟฟก และสื่อประเภทมัลติวิดีโอ ซึ่งตรงกับความตองการของลูกคา และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนั้นบริษัทดิอายสยยินดีใหบริการในการให
คําปรึกษาและใหบริการลูกคาอยางสะดวกสบายมากขึ้น
ทีมงานและบุคลากรดานบริการลูกคามีหนาที่ที่จะ
ตอบสนองความตองการและดูแลลูกคามากกวาที่อื่นๆ
ซึ่งถือเปนกลยุทธแบบใกลชิดกับลูกคาที่จะนํามาซึ่ง
ความคุนเคย ความไววางใจและกําลังซื้อในที่สุด
แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม และสภาพการแขงขันในอนาคต
ในป 2008 เปนปที่ประเทศไดรับผลกระทบจากภาวะการณทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ ซึง่ ธุรกิจการจัด
งานแสดงก็เปนหนึ่งในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากการลดการใชจายและการระมัดระวังในการใชจาย
งบประมาณในดานนี้ ทําใหในป 2008 ที่ผานมานับเปนปที่ภาวะการแขงขันในธุรกิจการจัดงานแสดงทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการจัดงานแสดงถือเปนสิ่งที่จําเปนทางการตลาดในยุค Through the line ที่มี
องคประกอบของการสื่อสารการตลาดเพื่อสินคาและบริการนั้นอยางครบวงจรที่สุด ทําใหลักษณะของงานดาน Event
Management จะตองปรับตัว ใหมีความเฉพาะเจาะจง มีเอกลักษณและปรับเปลี่ยนตามกลุมเปาหมายมากขึ้นเรื่อยๆ
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อีเวนทที่จะประสบความสําเร็จจะตองสามารถตอบโจทยของลูกคาที่ตองการสงสารของแบรนดใหกับกลุมเปาหมายใน
งานไดมากที่สุด สามารถวัดผลของอีเวนทที่เกิดขึ้นไดอยางมีหลักการและมีประสิทธิภาพ และทายที่สุดอีเวนทจะตอง
อยูในความทรงจําของผูเขาชมงาน สิ่งตางๆเหลานี้ทําใหผูประกอบการตางพยายามปรับปรุงการทํางาน เพื่อแยงชิง
ลูกคาใหไดมากที่สุด สําหรับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม Event management ในป 2009 คาดการณวาจะ
เติบโตมากกวาอัตราการเติบโตของ GDP จากการใชจายของภาครัฐในการกระตุนเศรษฐกิจ และ จากกิจกรรมการ
สงเสริมการขายตางๆของภาคเอกชน
สําหรับแนวโนมการแขงขันในตลาดการจัดกิจกรรมในภาคเอกชน คาดวาลูกคาจะมุงเนนการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมและกระตุนยอดขายอยางชัดเจน เชน งานจัดแสดงเพื่อขายสินคาและบริการ งานมหกรรมลดราคาสินคาตางๆ
โดยเฉพาะลูกคาในกลุม คาปลีก และ Consumer product สวนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเปนกลุมที่มีการใชงบ
การตลาดทางดาน Event จํานวนมากอยางตอเนื่อง อาจจะใชจายงบลดลง แตก็จะยังคงใชจา ยงบในการจัดงานแสดง
ยนตรกรรมยานยนตประจําป ซึ่งเปนงานที่สําคัญของธุรกิจยานยนต โดยลูกคาจะมีความเขมงวดในการคัดเลือกผูให
บริการมากขึ้น ทําใหมีการแขงขันรุนแรงขึ้น
สําหรับลูกคาในภาครัฐ คาดวาจะเปนภาคที่มีบทบาทสําคัญในการใชจายในตลาด Event โดยการใชจายเงิน
ของรัฐ จะมุงเนนในกิจกรรมที่เปนการกระตุนเศรษฐกิจ เชน การทองเที่ยว การคา และ กิจกรรมที่สงเสริมภาพลักษณ
ของประเทศ เชน กิจกรรมการประชุม Asean Summit ในชวงตนป เปนตน การแขงขันในตลาดภาครัฐ จะมีการแขงขัน
เฉพาะกลุมผูประกอบการ Event รายใหญ ทั้งนี้จากเงื่อนไขในการคัดเลือก และ เงื่อนไขทางดานเงินทุนที่ตองสํารอง
จายในการจัดงาน
บริษัทฯ ในฐานะผูประกอบการ Event ที่ไดรับการยอมรับจากผลงานระดับชาติ และนานาชาติตลอด
ระยะเวลากวา 20 ปในการดําเนินธุรกิจ ยังคงมีความมั่นใจในคุณภาพงาน และศักยภาพในดานตางๆของบริษัทฯ ที่
พรอมในการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่น วาจะยังคงรักษาฐานลูกคา และสรางยอดขายไดอยางตอเนื่อง

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมแนนอนของแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลูกคา
การจัดกิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการจําหนาย การประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณประเภท
อื่นๆ ถือเปนกิจกรรมเสริม หรือเปนเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเสริมประเภทหนึ่ง ที่สามารถจัดทําควบคูไปกับการ
โฆษณาซึ่งเปนเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิมได
จึงทําใหการจัดกิจกรรมประเภทดังกลาวเปนกิจกรรมเสริม
สําหรับธุรกิจของลูกคา ดังนั้น การใหบริการบริหารการจัดงานของบริษัทฯ จึงอาจจะไดรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงความตองการของลูกคา เชน การปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทแมที่ตางประเทศทั้งเรื่องเนื้อหา
และเรื่องงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือการเลื่อนระยะเวลาของการ
จัดทํากิจกรรมออกไป เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอยางตอเนื่องกวา 10 ป จึงมีฐานลูกคาทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนที่ตางดําเนินธุรกิจหลากหลายแตกตางกันไป รวมทั้งบริษัทก็ยังมุงเนนนโยบายในการหาลูกคาราย
ใหมๆ เพิ่มขึ้นในประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งลูกคาเหลานีม้ ีแนวโนมที่จะใชการจัดกิจกรรมทางการตลาด การ
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ประชาสัมพันธ และการสงเสริมการจําหนายเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมายโดยตรงมาก
ขึ้น
นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายการบริหารที่กาวไปอีกขั้นดวยการวางกลยุทธบริหารอีเวนทที่เปนกิจกรรมของ
ตนเอง สามารถคาดการณเปาหมายและการดําเนินงานกิจกรรมอีเวนทนั้นเปนของบริษัทฯ เองได รวมไปถึงการสราง
แบรนดอีเวนทนั้นๆ ใหเปนที่รูจัก เพื่อที่จะนํามาซึ่งชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ ความสนใจของงานอีเวนทนั้นๆ ในป
ตอไปเพื่อการคาดการณอนาคตของตนเองไดอยางมั่นคงมากยิง่ ขึ้น หมายรวมไปถึงการหารายไดจากผูสนับสนุนงาน
ทั้งอีเวนทที่เกิดขึ้นปจจุบันและสามารถตอยอดไปถึงอีเวนทที่สรางแบรนดขึ้นมาใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
ในความเปนจริงแลวบริษัทพยายามที่จะรักษาฐานลูกคาเพื่อตอยอดในปถัดไปในลูกคาทุกราย เห็นไดจาก
การพยายามเอาใจใสกับงาน ตอยอดผลงานที่ประสบความสําเร็จของลูกคาเพื่อรักษางานในอนาคตอยางตอเนื่องให
สม่ําเสมอ มีหนวยงานดูแลและใหบริการลูกคาอยางใกลชิด นอมรับทุกความเห็นเพื่อแกไขและเหนืออื่นใดคือคํานึงถึง
วัตถุประสงคของใชงบประมาณของลูกคาอยางคุมคาที่สุดและวัดประสิทธิภาพของงานที่ทําใหลูกคาใหไดมากทีส่ ุด
และมีคุณภาพมากที่สุด
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ
ธุรกิจการใหบริการสรางสรรคและจัดงานอีเวนทเปนธุรกิจซึ่งเกีย่ วของและเชื่อมโยงกับธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยการจับจายใชสอยของประชาชนและ
การอยูรอดของธุรกิจประกอบการทั่วไปจะเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของเจาของผลิตภัณฑหรือบริการในการ
ใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธประเภทตางๆ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการแสดงซึ่งเปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสงเสริมการ
ขาย
เมื่อประเทศโดยประชาชนภาคประกอบธุรกิจตั้งแตสินคาอุปโภคบริโภคไปจนถึงระดับที่มีผลตอประเทศเชน
ดานพลังงาน มีความออนไหวตอสถานการณทางการเมืองคอนขางมาก การดําเนินธุรกิจจึงไดรับผลกระทบโดยตรง
จากภาวะความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไมวาจะเปน ความมั่นคงทางการเมือง
การชุมนุมประทวงของกลุมตางๆ นโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ ลวนแลวแตสง ผลใหเกิดการพิจารณาบทบาทการ
โฆษณา ประชาสัมพันธและงบประมาณของการจัดกิจกรรมอีเวนททั้งสิ้น ไมนับรวมไปถึงนโยบายโครงการตางๆ ที่
ไดรับการกอตั้งและสนับสนุนโดยตรงจากทางภาครัฐและรวมสงเสริมสนับสนุนโดยภาคเอกชน เชนโครงการขนาด
ใหญที่เกี่ยวของกับการจัดงานเชน โครงการประชาสัมพันธประเทศเพื่อการทองเที่ยว โครงการจัดการประชุม
นานาชาติ ที่มีความออนไหวคอนขางมากกับสถานการณบานเมืองและเศรษฐกิจ โครงการดานการจัดอีเวนทจึง
ไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนเหลานี้ไปดวย
อยางไรก็ดี บริษัทเตรียมความพรอมในกรณีนี้อยูเสมอ โดยการพยายามจัดสรรสัดสวนการสรางรายได
ไมใหพึ่งพาแตดานใดดานหนึ่งไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน หากแตพยายามกระจายไปยังลูกคาหลายๆราย ไม
พึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ กระจายการสรางรายไดไปตามภาวะการณของตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ
มีนโยบายรักษาสมดุลของงานที่จะกอใหเกิดรายไดอยางเสมอภาคและอยางรอบคอบมากที่สุด รวมทั้งพยายามวาง
แนวนโยบายที่จะพึ่งพางานของตนเองและพยายามวางแผนที่จะบุกในตลาดตางประเทศรวมทั้งงานดานการ
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ประชุมสัมมนาและเลีย้ งรับรองในระดับนานาชาติ
เทานั้น

เพื่อรักษาเสถียรภาพและไมยึดติดอยูกับงานภายในประเทศ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม การปรับตัวของลูกคาและการปรับตัว
เขาสูตลาดอีเวนทของวงการเอเยนซี่โฆษณา
เมื่อตลาดการบริหารและจัดงานอีเวนทเปนที่รูจักและมีมูลคาทางการตลาดสูงเพิ่มมากขึ้นในแตละป ตัวเลข
ยอดรายไดที่นาสนใจของธุรกิจดึงดูดใหมีผูประกอบการทั้งที่เกีย่ วของกับธุรกิจอยูกอนแลวไมวาจะเปนบริษัทโฆษณาเอ
เยนซี่หรือบริษัทสื่อและรายการทีวีตางๆ แมแตบริษัททํางานดานประชาสัมพันธก็เริ่มกําหนดทิศทางเริ่มปรับตัวที่จะหา
ลูทางเขามาสรางมูลคาสรางรายไดจากตลาดธุรกิจบริหารการจัดงานอีเวนทบาง
โดยพยายามชูจุดเดนของความ
แข็งแกรงเดิมของธุรกิจและบวกธุรกิจการจัดงานอีเวนทเขาไปรวมดวย อยางไรก็ดี ความชํานาญในเรื่องของการจัดงาน
อีเวนทในประเภทตางๆ เปนเรื่องประสบกาณและความเชี่ยวชาญเฉพาะ แมบริษัทเหลานี้จะพยายามสรางแผนกอี
เวนทหรือเขามาทําการตลาดอยางไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญของบุคลากรคงยังไมสามารถตอบสนองกลุมลูกคาและจัด
งานอีเวนทที่มีมาตรฐานเทาเทียมกับบริษัทที่ทํางานดานนี้มาโดยตรงได แตการเติบโตในบริษัทเหลานี้ในหมวดอีเวนทก็
สงผลใหการแขงขันในธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นแลว ตลาดอีเวนทยังมีความเคลื่อนไหวของผูประกอบการหรือลูกคาในอดีตที่สั่งสมประสบการณ
และเรียนรูจากงานอีเวนทที่บริษัทฯ หรือบริษัทที่ทํางานดานอีเวนทอื่นๆ จัดงานใหมากอน เกิดการปรับตัว เรียนรูและ
จัดงานอีเวนทเองโดยไมตองอาศัยบริษัท Event Management ที่ทําดานนี้โดยตรงในบางครั้ง อุตสาหกรรมอีเวนทใน
ปจจุบันจึงไมเพียงแตมีคูแขงและมีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นมากเทานั้น แตยังตองปรับตัวและรักษาคุณภาพใหดียิ่งๆ ขึ้น
ไป พรอมกันนั้นยังตองสรางการยอมรับจากความสําเร็จของงานจากลูกคาและพยายามพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
อยูเสมอ
บริษัทฯ ไดพัฒนาและสงเสริมการสรางคุณภาพของงานอีเวนทใหกาวไกลมากยิ่งขึ้น ดวยการเปดรับ
เทคโนโลยีใหมที่สอดคลองกับงานอีเวนท มีทีมงานดูแลลูกคาและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด พรอมสรางงานอีเวนทที่มี
คุณภาพในมุมมองใหมๆ ที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทอยูเสมอ เชน การหาผูรวมทุนเขามาชวยเสริมสราง
ศักยภาพของบริษัทหรือการหาเครื่องมือทางการตลาดใหมๆ ที่ชวยสรางความแข็งแกรงใหกับหนวยธุรกิจของบริษัทฯ
อยางตอเนื่อง รวมทั้งใชขอไดเปรียบจากความพรอมในทุกๆดานของบริษัทในการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการแขงขัน
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บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขางศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต
ชั้น 4 ,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (662) 229-2800, (662) 654-5599
โทรสาร (662) 359-1262-63
โฮมเพจ http://www.tsd.co.th
ผูตรวจสอบบัญชี: นายวิชัย รุจิตานนท
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
นายบรรจง พิชญประสาธน
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72, ชั้น 22 100/2 อาคารวองวานิช บี ถนนพระรามเกา หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท (662) 645-0107-9
โทรสาร (662) 645-0110
โฮมเพจ http://www.ans.co.th
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงทางการบริหาร หรือเปนพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้
รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี เปนประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรัตนาวุธ

วัชโรทัย

เปนกรรมการตรวจสอบ

นายอนันต

เกตุพิทยา

เปนกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ทาน มีความรู, ประสบการณ และเปนผูทรงคุณวุฒิในดานนิเทศศาสตร, การบริหารธุรกิจ และการเงิน
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไดแก นายวุฒิพันธ ธนะเมธานนท
ในรอบบัญชีป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ
ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล ตามขอกําหนดที่ไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee
Charter) วาดวย ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, สอบทานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
บรรษัทภิบาล, สอบทานและพัฒนาใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และกํากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพ, พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป รวมทั้งพิจารณาเปดขอมูลของบริษัทกรณีการเกิด
รายการที่เ กี่ย วโยงกั น เพื่อให ส อดคล องกับ แนวปฎิบั ติข องตลาดหลั ก ทรั พย แหง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกทานไดเขารวมประชุมรวมกับผูสอบบัญชี, ประธาน
เจาหนาที่ฝายการเงิน และผูตรวจสอบภายใน ครบถวนทุกครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2551 ของบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
(มหาชน) และงบการเงินรวมของ CMO Group กับฝายบริหาร โดยไดมีการเชิญผูสอบบัญชีมาประชุม
และชี้แจงขอซักถามเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
กอนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาใหความเห็นชอบว างบการเงินดังกล าวแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนิน งานโดยถูก ตองตามควร ตามหลัก การบัญ ชี ที่รับ รองทั่วไป และได มีก าร
เปดเผยขอมูล ที่มีนัย สําคัญตองบการเงินในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน แลว เพื่อนํา เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ กอนนําสงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตรวจสอบในด า นการดํ า เนิ น งาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติ ด ตามผล รวมทั้ ง ให
ขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และพิจารณารายงานตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหบรัษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี รวมทั้งใหเกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไป เพื่อใหบริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
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4. สนับสนุ นการกํา กับดูแลกิจ การที่ ดี โดยไดสงตัวแทนเขา รวมอบรมสั มมนากั บตลาดหลัก ทรั พย แหง
ประเทศไทย ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ตรวจสอบและใหความเห็นชอบการทํารายการระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. พิจารณาความเสี่ยงตางๆ ที่อาจะเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาความเสี่ยงเหลานั้น เพื่อหามาตรการปองกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแตงตั้ง และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 ซึ่งจาก
การพิ จารณาคุณสมั บติของผูส อบบัญชี แลว พบว ามี ค วามถู ก ต องครบถว นตามประกาศของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงเสนอใหผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 ไดแก บริษัท บริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็น และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุม และไดรายงานผลการประชุมทุกครั้งให
คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 มีระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการ
ควบคุมภายในไมมีรายการที่เปนผลกระทบตอบริษัทที่เปนสาระสําคัญ และไดรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทแลว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

---------------------------------รองศาสตราจารยจุมพล รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกัน
รายชื่อกิจการที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร

ประเภทธุรกิจ
ใหบริการอุปกรณสําหรับการจัดงาน
แสดงและการนําเสนอ

ชนิดของหุน
หุนสามัญ

จํานวนหุนที่ถอื (หุน) สัดสวนการถือหุน(%)
1,349,991
99.99

บจก. ดิอายส

ใหบริการจัดทําสื่อสําหรับการนําเสนอ

หุนสามัญ

149,918

99.95

บจก. ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น

ออกแบบกอสราง ตกแตงงานแสดงสินคา
และงานนิทรรศการ

หุนสามัญ

27,000

90.00

บจก.ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี

จัดการประกวดคาราโอเกะทั้งใน
และตางประเทศ

หุนสามัญ

4,996

49.96

บจก.บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร รับจางจัดงานแสดงสาธารณะ
งานนิทรรศการและงานบันเทิง

หุนสามัญ

750

75.00

บจก.เอ ลิ้งค

ใหบริการจัดหาการแสดงประกอบ
การจัดกิจกรรม

หุนสามัญ

99,993

99.99

บจก.แม็กซ เอฟโวลูชั่น
(ถือหุนโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร)

ใหบริการอุปกรณสําหรับการจัดงาน
แสดงและการนําเสนอ

หุนสามัญ

26,667

33.33

บจก.เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี

ใหบริการติดตั้งอุปกรณไฟฟาและ
ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

หุนสามัญ

20,000

40.00

กิจการรวมคาดรีมบอกซ และ
ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร

จัดการแสดงละครเพลง

50.00

รายการระหวางกัน
รายการระหวางกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ขอมูลระหวางกันรวมทั้ง
มูลคาของรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในหัวขอ 4 การทํารายการระหวางกันนี้ เปนไปตามธุรกิจปกติ โดยเปนราคาที่ตกลงรวมกันและเปนไป
ตามราคาตลาดที่เหมาะสม
ขั้นตอนการอนุมัติเขาทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนก็ตอ เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนกอนทํารายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด อยางไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
หรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกลาวจะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผรู ับมอบ
อํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
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ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแตเปนการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือ
ไดรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเขารวมประชุม และไดกรอบการพิจารณาชัดเจนแลว

นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวา
มีความสมเหตุสมผลและไดรับอนุมัติตามขั้นตอน และของประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันอยางชัดเจน
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สรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญ:
(หนวย: พันบาท)

ผลการดําเนินงาน:
รายไดจากการใหบริการ
รายไดรวม
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน:
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน
อัตราสวนทางการเงิน:
อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผูถอื หุน(%)
กําไรสุทธิตอ หุน(บาท)
อัตราสวนสภาพคลอง(เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอื หุน(เทา)

2548
450,919
458,512
371,036
79,883
50,377
504
30,051

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2549
2550
2551
650,742 529,571 557,403
652,707 569,586 576,458
536,317 446,032 514,894
114,425 83,539 42,508
59,854 65,296 63,475
1,078
4,770
8,811
44,033 48,079 (10,722)

364,931
77,601
287,330

412,927
162,556
250,371

463,415
191,965
271,450

465,670
219,942
245,728

17.72
6.54
6.55
10.43
0.20
1.92
0.27

17.58
8.39
6.75
14.90
0.29
1.30
0.65

15.77
3.44
8.44
18.43
0.32
1.23
0.71

7.63
-3.76
-1.86
-4.15
-0.07
0.78
0.90

2548
556,799
561,213
425,652
131,147
91,790
2,553
30,051

งบการเงินรวม
2549
2550
780,818 683,232
785,584 687,993
570,637 540,656
210,181 142,576
113,854 129,170
1,723
5,488
70,493
(89)

399,049 462,733
106,459 153,354
292,590 309,379
23.55
7.07
5.35
10.25
0.20
1.84
0.36

26.92
12.34
8.97
23.42
0.47
1.64
0.50

2551
791,798
803,063
665,074
126,724
132,294
11,718
(14,039)

543,580
261,186
282,394

539,746
287,567
252,179

20.87
1.96
-0.01
-0.03
0.00
1.18
0.92

16.00
-0.70
-1.75
-5.25
-0.11
0.84
1.14
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทยอย

( ก ) ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
ป 2551 เปนปที่ประเทศไทยประสบปญหาความวุนวายทางการเมือง และไดรับผลกระทบจากวิกฤตทาง
การเงินของโลก รวมทั้ง การปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายป ซึ่งทําใหเศรษฐกิจโดยรวมอยูในภาวะยากลําบาก
อุตสาหกรรมการบริหารการจัดงาน (Event Management) ไดรับผลกระทบโดยตรง ลูกคาภาคเอกชน เพิ่มความ
ระมัดระวังในการใชจายเงิน หรือ ลดการการจัดกิจกรรม ในขณะที่ลูกคาภาครัฐชะลอการจัดกิจกรรมอันเนื่องจากความ
วุนวายทางการเมือง ปจจัยเหลานี้ทําใหการแขงขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลใหอัตราการทํากําไร
ขั้นตนลดลง
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551ยังคงไดรบั ผลกระทบจากการขาดทุนในการจัดงาน
แสดงแสงสีเสียงที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งถึงแมจะประสบความสําเร็จในดานภาพลักษณและชื่อเสียง แตรายไดก็ยังไม
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากเหตุการณการปดสนามบินสุวรรณภูมิ และภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ําทั่วโลก ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวในกัมพูชาลดลง นอกจากนี้บริษัทฯยังไดรับผลกระทบจากการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ราย บมจ. เอส.อี.ซี. ออโตเซลส แอนด เซอรวิส
รายได
ในป 2551 กลุม บริษทั มีรายไดจากการใหบริการรวม 791.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 108.57 ลานบาท หรือ
เทากับรอยละ 15.89 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งมีรายไดจากการใหบริการรวม 683.23 ลานบาท โดยรายไดหลักของกลุม
บริษัทมาจากธุรกิจการบริหารจัดงานซึ่งคิดเปนเงินทั้งสิ้น 566.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 71.56 ของรายไดจาก
การใหบริการทั้งหมดของกลุมบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 52.85 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 10.29 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มี
รายไดจากการบริหารจัดงาน 513.78 ลานบาท สําหรับรายไดจากธุรกิจการใหบริการทางดานอุปกรณซึ่งเปนธุรกิจรอง
จากการบริหารจัดงาน มีรายไดในป 2551 เปนเงิน 230.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.86 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 18.45
เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีรายไดจากธุรกิจการใหบริการทางดานอุปกรณ 194.33 ลานบาท
สําหรับรายไดรวมในป 2551 กลุมบริษัทมีรายไดรวม 803.06 ลานบาท เพิ่มขึ้น 115.07 ลานบาทหรือ
เทากับรอย ละ 16.73 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งมีรายไดรวม 687.99 ลานบาท
ตนทุนการใหบริการ
กลุมบริษัทมีตนทุนการใหบริการในป 2551 คิดเปนรอยละ 83.99 ของรายไดหรือเปนเงิน 665.07 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 124.41 ลานบาทหรือเทากับรอยละ 23.01 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีตนทุนการใหบริการคิดเปนรอยละ
79.13 ของรายไดหรือเปนเงิน 540.66 ลานบาท ซึ่งการที่ในป 2551 อัตราตนทุนตอยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.86 และ
อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องมาจากลักษณะงานในป2551 สวนใหญเปนงานที่มี
ตนทุนสูง เชน งานนิทรรศการระยะยาวในตางประเทศ งานแสดงแสงสี เสียง และงานพิพิธภัณฑ เปนตน
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2551 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 132.29 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.12 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 2.42 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีคาใชจายในการขายและบริหาร 129.17 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ราย บมจ. เอส.อี.ซี. ออโตเซลส แอนด เซอรวิส
กําไรสุทธิ
กลุมบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบป 2551 เปนเงิน 14.04 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 13.95
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15,500 เมื่อเทียบกับป 2550 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 0.09 ลานบาท ซึ่งสาเหตุที่กลุมบริษัท
ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนในการจัดงานแสดงแสงสีเสียงในประเทศกัมพูชา และ การเพิ่มขึ้นของ
ตนทุนการใหบริการ

( ข ) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 539.75 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน
225.65 ลานบาท และ สินทรัพยไมหมุนเวียน 314.10 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 41.81 และ รอยละ
58.19 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 543.58 และมี
อัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียน และ สินทรัพยไมหมุนเวียน คิดเปนอัตราสวนรอยละ 52.52 และ รอยละ 47.48
ของสินทรัพยรวมตามลําดับ
การเปลีย่ นแปลงของอัตราสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของสินทรัพยถาวรในสวนของการปรับปรุงพัฒนาที่ดินตามแผนการขยายพื้นที่คลังอุปกรณของบริษัทยอยซึ่งไดปรับลด
ขนาดการลงทุนลงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้ การเพิ่มขึ้นของอาคารสํานักงานตามแผนการลดคาใชจายการเชาจาก
ภายนอก
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 287.57 ลานบาท แบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 269.05
ลานบาท และ หนี้สินไมหมุนเวียน 18.52 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 93.56 และ รอยละ 6.44 ของหนี้สิน
รวมตามลําดับ โดยหนี้สินรวมของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น 26.38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.10 เมื่อเทียบกับหนี้สิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมียอดหนี้สินรวม 261.19 ลานบาท
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการซื้ออาคารสํานักงาน
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 252.18 ลานบาท ลดลง 30.21 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 10.70 เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งสวนของผูถือหุนมีจํานวนเงินทั้งสิ้น 282.39 ลานบาท โดยการลดลงของ
สวนของผูถือหุนเปนผลมาจากการการจายเงินปนผลในชวงตนป 2551 และผลการดําเนินงานที่ขาดทุน
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สภาพคลอง
ในป 2551 กลุมบริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
 กระแสเงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 100.29 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา
และการเก็บเงินจากลูกหนี้การคา
 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 57.15 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนเพิ่มเติมใน
สินทรัพยถาวร - อาคาร ที่ดิน และอุปกรณดําเนินงาน
 กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 25.87 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการจายเงินปนผล
และการจายคืนเงินกูยืม
โครงสรางเงินทุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 1.14 เทา เพิ่มขึ้นจาก
ป 2550 ซึ่งมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.92 เทา การที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของกลุม
บริษัทเพิ่มขึ้นมีสาเหตุสวนใหญจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมในการซื้อสินทรัพยถาวรและการลดลงของกําไรสะสมจาก
ผลขาดทุนในป 2551 และการจายปนผล
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ANS Audit Co., Ltd. 100/72, 22nd Floor,

100/2 Vongvanij Building B.,
Rama 9 Rd., Huaykwang,
Bangkok 10320, Thailand

Telephone: (662) 645 0107-9
Fax :
(662) 645 0110
http://www.ans.co.th

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็ม ออรกา
ไนเซอร จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของ บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไน
เซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งไดแสดง
ความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไข
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม และ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
(นายวิชัย รุจิตานนท)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ 2552
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
งานระหวา
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุน
คาสิทธิในการจัดงาน - สุทธิ
คาความนิยม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

4, 5, 9
6
4

11
4
4
7
4
8, 9

2551

2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

20,881,690.47 12,638,436.01 2,850,312.67
605,169.41
156,581,683.38 217,152,423.58 127,228,293.14 186,597,081.67
24,602,936.74 24,791,461.97 20,746,561.61 12,426,995.84
775,392.11 8,293,337.41 4,555,392.11 12,920,791.37
22,807,274.98 22,622,879.04 16,797,105.85 16,627,382.80
225,648,977.68 285,498,538.01 172,177,665.38 229,177,421.09
23,834,133.81 5,285,202.47 19,073,311.87 5,285,202.47
1,800,000.00 2,280,000.00 44,789,132.28 30,939,889.22
6,412,563.22 5,231,725.19 155,330,000.00 149,880,000.00
1,649,484.57
1,649,484.57
4,635,859.29
249,883,099.70 226,490,088.09 49,835,577.58 35,517,181.12
17,285,310.44 10,584,449.36 15,235,482.77 7,528,023.90
10,245,814.49 6,560,342.20 9,228,454.67 3,437,835.75
314,096,780.95 258,081,291.88 293,491,959.17 234,237,617.03
539,745,758.63 543,579,829.89 465,669,624.55 463,415,038.12
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้ซ้อื ทรัพยสิน
รายไดรับลวงหนาจากลูกคา
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด ชําระภายใน 1 ป
เจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนลดมูลคาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

9
4
8
10
11
4

10
11

12

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2551

2550

122,971,110.88
66,637,352.72
18,560,283.00
3,069,899.09
4,355,391.37
13,448,000.00
6,531,063.67
33,475,638.90
269,048,739.63

129,996,500.70
54,505,665.75
7,626,069.84
2,042,042.60
12,024,000.00
6,194,391.52
28,837,947.39
241,226,617.80

104,961,145.30
54,345,638.39
18,560,283.00
1,633,878.50
239,291.38
4,980,000.00
23,940,952.92
11,177,818.39
219,839,007.88

115,079,026.92
51,116,233.89
4,226,709.84
379,995.48
10,020,000.00
100,000.00
5,720,921.75
186,642,887.88

6,589,924.27
9,825,000.00
2,102,911.00
18,517,835.27
287,566,574.90

1,429,843.58
16,809,000.00
1,720,199.00
19,959,042.58
261,185,660.38

102,879.45
102,879.45
219,941,887.33

342,170.83
4,980,000.00
5,322,170.83
191,965,058.71

150,000,000.00 150,000,000.00
78,307,760.00 78,307,760.00
4,907,142.73
4,907,142.73
(2,206,756.21)
114,861.00

150,000,000.00
78,307,760.00
-

150,000,000.00
78,307,760.00
-

12,478,135.53
5,423,245.92
3,269,655.76
252,179,183.73
539,745,758.63

12,478,135.53
4,941,841.69
245,727,737.22
465,669,624.55

12,478,135.53
30,664,083.88
271,449,979.41
463,415,038.12

12,478,135.53
36,565,213.40
21,056.85
282,394,169.51
543,579,829.89
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3, 4
รายไดจากการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผล
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

16

14

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

2550

791,798,603.24
(665,074,255.60)
126,724,347.64
10,095,686.07
(132,294,353.69)
4,525,680.02
1,168,383.79
5,694,063.81
(11,718,242.00)
(6,024,178.19)
(8,014,540.95)
(14,038,719.14)

683,232,183.81
(540,655,972.25)
142,576,211.56
4,631,639.38
(129,169,594.99)
18,038,255.95
129,277.61
18,167,533.56
(5,488,578.41)
12,678,955.15
(12,768,276.29)
(89,321.14)

(16,141,967.48)
2,103,248.34
(14,038,719.14)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ออกจําหนายและชําระแลว (หุน)

2551

3

557,402,688.47 529,571,283.01
(514,894,168.35) (446,031,870.06)
42,508,520.12 83,539,412.95
11,481,509.40
3,499,697.09
(63,475,286.68) (65,296,114.67)
(9,485,257.16) 21,742,995.37
7,574,139.50 36,514,874.50
(1,911,117.66) 58,257,869.87
(8,811,124.53) (4,769,858.11)
(10,722,242.19) 53,488,011.76
(5,409,274.05)
(10,722,242.19) 48,078,737.71

528,114.18 (10,722,242.19)
(617,435.32)
(89,321.14) (10,722,242.19)

48,078,737.71
48,078,737.71

(0.11)

0.00

(0.07)

0.32

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถอื หุน
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุน
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2550
150,000,000.00
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
13
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
150,000,000.00
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินปนผลจาย
13
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนของผูถอื หุนสวนนอยเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
150,000,000.00

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
78,307,760.00
78,307,760.00
78,307,760.00

สวนลดมูลคา
ผลตางจากการ
เงินลงทุน แปลงคางบการเงิน
4,907,142.73
114,861.00
4,907,142.73
114,861.00
(2,321,617.21)
4,907,142.73
(2,206,756.21)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สวนของผูถอื หุน
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร
สวนนอย
10,074,198.64
65,441,036.11
648,617.67
2,403,936.89
(2,403,936.89)
(27,000,000.00)
(10,125.50)
528,114.18
(617,435.32)
12,478,135.53
36,565,213.40
21,056.85
(15,000,000.00)
(860.50)
(16,141,967.48) 2,103,248.34
1,146,211.07
12,478,135.53
5,423,245.92
3,269,655.76

รวม
309,378,755.15
114,861.00
(27,010,125.50)
(89,321.14)
282,394,169.51
(2,321,617.21)
(15,000,860.50)
(14,038,719.14)
1,146,211.07
252,179,183.73
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย : บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
สํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
เงินปนผลจาย
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ทุนเรือนหุน
หมายเหตุ ที่ออกและชําระแลว
150,000,000.00
13
150,000,000.00
13
150,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนเกินมูลคา
จัดสรรแลว
หุนสามัญ
สํารองตามกฎหมาย ยังไมจัดสรร
78,307,760.00
10,074,198.64
11,989,283.06
2,403,936.89
(2,403,936.89)
(27,000,000.00)
48,078,737.71
78,307,760.00
12,478,135.53
30,664,083.88
(15,000,000.00)
(10,722,242.19)
78,307,760.00
12,478,135.53
4,941,841.69

รวม
250,371,241.70
(27,000,000.00)
48,078,737.71
271,449,979.41
(15,000,000.00)
(10,722,242.19)
245,727,737.22

55

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาสิทธิตัดบัญชีและตัดจําหนาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
คาเผื่อจากการดอยคาของเงินลงทุน
รายไดเงินปนผล
สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตัดบัญชี
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
งานระหวางทําและวัสดุคงเหลือ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
รายไดรับลวงหนาจากลูกคา
เจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิรับจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

(6,024,178.19)

12,678,955.15

51,249,844.99
6,274,372.25
1,649,484.57
(1,168,383.79)
350,455.52
1,010,955.13
11,718,242.00

48,761,850.89
6,316,940.99
6,286,363.42
195,531.98
(129,277.61)
(412,302.13)
5,488,578.41

7,630,636.64
6,656,902.63
9,514,798.43
4,299,561.58
1,649,484.57
5,085,910.62
(1,523,738.15)
663,069.25
2,700,000.00
(7,574,139.50) (36,514,874.50)
(14,420.62)
8,811,124.53
4,769,858.11

65,060,792.48

79,186,641.10

7,785,924.33

(10,722,242.19)

53,488,011.76

41,134,018.83

56,004,325.05 (37,063,073.94)
188,525.23
999,818.93
1,267,945.30
(528,774.91)
6,360,543.27
6,493,565.46
(1,822,873.76) (3,410,365.48)

52,883,990.10 (27,980,009.89)
(8,319,565.77) 19,892,804.86
(2,234,394.49) (3,672,930.49)
5,462,710.57
(700,852.89)
(5,790,618.92)
(399,365.37)

11,368,741.08 11,023,154.29
(4,556,170.75) 1,310,732.02
(4,313,327.85)
194,391.52
(1,862,017.61) (18,546,138.38)
382,712.00
(161,038.00)
128,212,216.63 39,365,890.42
(11,718,242.00) (6,369,361.37)
(22,907,243.33) (28,995,625.50)
4,000,903.55
93,586,731.30

3,229,404.50 (3,597,737.09)
(2,592,831.34) (1,264,627.98)
(59,047.08)
60,082.19
5,456,896.64 (11,514,088.60)
55,822,468.54 11,957,293.57
(8,811,124.53) (5,187,067.01)
(13,339,892.49) (13,075,661.41)
33,671,451.52 (6,305,434.85)

56

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
2551

2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินสดจายเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รับชําระเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจากเงินลงทุนในบริษัยยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
เงินสดรับจากการเลิกกิจการรวมคาตามสัญญา
เงินปนผลรับ
ซือ้ สินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายหนี้สนิ ภายใตสญ
ั ญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทยอย - สวนของผูถือหุนสวนนอย
เงินสดสุทธิรับจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิน้ ป

(18,345,740.60) (5,007,629.74)
(10,000,000.00)
7,480,000.00
3,302,475.15
(5,000,000.00) (5,030,000.00)
255,000.00
(45,263,997.00) (77,149,064.57)
424,158.74
1,413,810.43
(57,148,103.71) (95,772,883.88)

(13,788,109.40) (5,007,629.74)
(12,805,711.16) (37,061,950.00)
8,050,000.00
1,000,000.00
(5,450,000.00)
(280,000.00)
7,574,139.50 36,514,874.50
(3,388,750.10) (8,981,303.51)
228,577.82
(19,808,431.16) (13,587,430.93)

(7,025,389.82) 83,765,500.20
17,000,000.00
5,000,000.00
(12,350,000.00)
(3,537,505.60) (5,905,204.78)
10,000,000.00 29,000,000.00
(15,560,000.00)
(167,000.00)
(15,000,860.50) (27,010,125.50)
600,000.00
(25,873,755.92) 84,683,169.92
10,564,871.67 (7,088,810.41)
(2,321,617.21)
114,861.00
12,638,436.01 19,612,385.42
20,881,690.47 12,638,436.01

(10,117,881.62) 68,848,026.42
36,500,000.00 30,000,000.00
(12,600,000.00) (67,000,000.00)
(379,995.48) (1,580,654.42)
15,000,000.00
(10,020,000.00)
(15,000,000.00) (27,000,000.00)
(11,617,877.10) 18,267,372.00
2,245,143.26 (1,625,493.78)
605,169.41
2,230,663.19
2,850,312.67
605,169.41

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ทรัพยสนิ ที่เพิ่มขึ้นระหวางปจากสัญญาเชาทางการเงิน

10,573,754.96

1,056,407.99

-

700,000.00
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บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2534 และบริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จาก “บริษัทจํากัด” เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546
โดยประกอบธุรกิจรับจางจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงตางๆ โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียน
ตั้งอยูเลขที่ 1471 ซอยลาดพราว 94 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิน
งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย ตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษเพื่อความ
สะดวกของผูอานงบการเงิน
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอม ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณ
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและ
อนาคต
งบการเงินรวมเปนการรวมรายการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกิจการรวมคา ซึ่งไดตัดรายการและยอด
คงเหลือระหวางกันที่มีสาระสําคัญออกแลว อัตราการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และกิจการรวมคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
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บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด

ใหเชาสื่ออุปกรณ รับงานดานติดตั้งภาพ
แสง เสียง และเอฟเฟค
บริษัท ดิอายส จํากัด
รับทําสไลดมัลติวิชชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรกราฟฟค
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
ออกแบบ ตกแตง ประกอบ กอสราง
ปายโฆษณาและงานโครงสราง และ
ตกแตงพื้นที่สําหรับแสดงสินคาหรือ
งานนิทรรศการ
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด ประกวดคาราโอเกะในประเทศไทยและ
ในตางประเทศ
บริษัท บายอน ซีเอ็ม
รับจางจัดงานแสดงสาธารณะ งาน
ออรกาไนเซอร จํากัด
นิทรรศการและงานบันเทิงตาง ๆ
บริษัท เอ ลิ้งค จํากัด
บริการจัดหาการแสดงตาง ๆ ใหแกผูจัด
อีเวนท และเปนตัวแทนของศิลปนใน
การเจรจา และประสานงานใหกับลูกคา
บริษัท เอ็กโปรซิซั่น
รับจางติดตั้งวัสดุและอุปกรณไฟฟา
เทคโนโนโลยี จํากัด
กิจการรวมคา
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ
และ ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร

จัดการแสดงละครเวทีในรูปแบบละคร
เพลง

อัตรารอยละของ
การถือหุนโดยบริษัทฯ
2551
99.99

2550
99.99

99.95

99.95

90.00

90.00

49.96

49.96

75.00

75.00

99.99

99.99

40.00

-

50.00

50.00

งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่
ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สิน หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนในระหวางปสําหรับรายการที่
เปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคา
งบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน
งบการเงินของบริษัท เอ็กโปรซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวมถึงแมวาบริษัทฯจะถือหุนอยูรอย
ละ 40 เนื่องจากบริษัทฯมีการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกลาว ดังนั้นจึงถือวา
บริษัทดังกลาวเปนบริษัทยอย
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การใชมาตรฐานการบัญชีใหมหรือที่ปรับปรุงใหม
ในป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีใหมหรือที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง
ฉบับที่ 51
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
ข) มาตรฐานการบั ญชี ที่ ใ ห ถื อปฏิ บัติ กั บ งบการเงิน สํ า หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เ ริ่ ม ในหรื อหลั ง วั นที่ 1
มกราคม 2552 เปนตนไป
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย และการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินแลวเห็นวาการเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
รายไดจากการรับจางจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงตาง ๆ รับรูเปนรายไดเมื่องานแลว
เสร็จ รายไดจากงานที่เสร็จแลวและยังไมเรียกเก็บไดแสดงเปนลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การคา
รายไดจากงานกอสรางตกแตงสถานที่รับรูตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ โดยถือตามสัดสวนของตนทุนจริงที่
เกิดขึ้นเทียบกับตนทุนประมาณของงานนั้น ๆ รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บบันทึกไวในลูกหนี้รอเรียกเก็บ ตนทุนที่
เกี่ยวของรับรูเปนตนทุนในงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการใหเชาอุปกรณและบริการรับจางดูแลงานดานติดตั้ง ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคตาง ๆ รับรูเปน
รายไดเมื่องานแลวเสร็จ
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รายไดจากการบริการรับจางทําสไลด มัลติวิชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร กราฟฟค รับรูเปนรายไดเมื่อได
สงมอบงานใหลูกคา
ตนทุนของงานที่ยังไมไดแลวเสร็จหรือยังไมไดสงมอบบันทึกเปนงานระหวางทํา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯ และบริษัทยอยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทาจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยประมาณ
จากประสบการณในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน
งานระหวางทําและวัสดุคงเหลือ
ตนทุนของงานที่ยังไมรับรูเปนรายได จะบันทึกเปนงานระหวางทํา โดยแสดงดวยมูลคาตามใบกํากับสินคาหลังหัก
สวนลด
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน
คาสิทธิในการจัดงาน
คาสิทธิในการจัดงานแสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามป
เวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนตามอายุสัญญา บริษัทจะทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากมี
การดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม และกิจการรวมคา แสดงตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา แสดงตามวิธีราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทไดแสดงยอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งเปน “สวนลด
มูลคาเงินลงทุน” ในสวนของผูถือหุน โดยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
(ถามี)
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย โ ดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน
โดยประมาณดังตอไปนี้ :จํานวนป
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณดําเนินงาน
เครื่องใชสํานักงาน

เครื่องตกแตงและติดตั้ง

20
5
5
5
5
61

ยานพาหนะ

5
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สัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกอุปกรณดําเนินงาน และยานพาหนะตามสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพย และ
หนี้สินดวยจํานวนเทากับราคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา ณ วันที่เริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ซึ่งใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเชาสําหรับการ
คิดลดหรือคํานวณมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชา โดยดอกเบี้ยจายจะถูกบันทึกตาม
งวดตาง ๆ ตลอดอายุสัญญาเชาตามยอดคงเหลือของเจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินในแตละงวด
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ไดแก เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท และเงินฝากประจําที่มีวันครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ยกเวนเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
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4.

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีความเกี่ยวของกันทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออมในหุนสามัญและ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตาม มูล
ฐานที่ตกลงรวมกันโดยบริษัทฯ กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันเหลานี้ บริษัทฯ มีรายการสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
2551
2550
รายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น ๆ
รายไดเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนบริการ
คาใชจายอื่น ๆ
ดอกเบี้ยจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กรรมการ
ซือ้ ที่ดินระหวางพัฒนา

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

-

1,045
1,008
7,574
3,360
91,482
287
288

178
375
140

-

4
140

2,400

-

-

5,776
550
36,515
1,295
115,694
1,145
601
45
1
-

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันขางตนโดยใชราคาทุนบวกกําไร ซึ่งเปนราคาที่กําหนดขึ้นตามเกณฑ
ปกติทางการคา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด
บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ และ ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร
รวมลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซีพี จํากัด
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ และ ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร
รวมดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ

2551

2550

-

2
45
47

4
45
49

2551

2550

587
253
1,286
4,144
45
6,314

1,675
1,286
2,678
45
5,684

-

-

480
480
(480)
-

245
480
725
(480)
245

-

472
1
473
473

511
5
516
(511)
5

74
511
1
586
(511)
75

5
5
5
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งบการเงินรวม
2551
2550
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซพี ี จํากัด
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ และ ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร
รวมเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
รวมลูกหนี้และเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยคางรับ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

720
50
770
770
775

7,720
100
7,820
7,820
8,293

4,500
4,500
50
9,050
(4,500)
4,550
4,555

12,500
4,500
100
17,100
(4,500)
12,600
12,920

-

-

3,401
3,050
6,451

3,481
420
3,901

1,800
1,800
1,800
1,800

2,280
2,280
2,280
2,280

41,368
41,368
(3,030)
38,338
44,789

27,039
27,039
27,039
30,940
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ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
ยอดคงเหลือยกมาตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือสิน้ ป
บริษัทที่เกี่ยวของ
ยอดคงเหลือยกมาตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือสิน้ ป
รวมเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
ยอดคงเหลือยกมาตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือสิน้ ป
บริษัทที่เกี่ยวของ
ยอดคงเหลือยกมาตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือสิน้ ป
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

-

17,000
(8,000)
9,000

8,500
9,500
(1,000)
17,000

7,820
480
(7,530)
770
770

7,820
7,820
7,820

100
(50)
50
9,050

100
100
17,100

-

-

27,039
12,805
1,524
41,368

45
27,462
(468)
27,039

2,280
(480)
1,800
1,800

2,280
2,280
2,280

41,368

27,039

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป
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เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกันและมีกําหนดเวลาชําระคืน เมื่อทวงถาม โดยมี
อัตราดอกเบี้ย MOR ตอป บริษัทฯ ไมมีความประสงคจะเรียกคืนในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงจัดประเภทเปน
เงินใหกูยืมระยะยาว ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาจะไมไดรับความเสียหายจากเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยดังกลาว
ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 บริษัท แม็กซ แอฟโวลูชั่น จํากัด ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง
เปนจํานวน 10 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอป โดยปลอดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนเวลา
หนึ่งป หลังจากนั้นใหชําระคืนเงินตนภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน เดือนละไมต่ํากวา 200,000 บาท สําหรับ
ดอกเบี้ยที่คางชําระเดือนที่ 1 - 12 ใหเริ่มผอนชําระใหครบถวนภายในเดือนที่ 13 - 18 สวนดอกเบี้ยตั้งแตเดือน
ที่ 13 เปนตนไป ใหชําระภายในสิ้นเดือนของทุกเดือนพรอมกับเงินตน
ณ วันที่ 28 เมษายน 2551 บริษัท แม็กซ แอฟโวลูชั่น จํากัด ไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวฉบับเพิ่มเติม วันที่ 5
เมษายน 2550 กับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยจายชําระคืนเงินตนให ณ วันที่ทําสัญญาจํานวน 7 ลานบาท และชําระ
คืนเงินตนที่เหลือภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน เดือนละไมต่ํากวา 60,000 บาท เงื่อนไขอื่น ๆ เปนไปตามสัญญา
เดิม
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม และกิจการรวมคา ประกอบดวย

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
การถือ
ลักษณะ
ทุนชําระ หุนรอย
ความสัมพันธ แลว
ละ

2550
การถือ
วิธสี ว น ทุนชําระ หุนรอย
ไดเสีย
แลว
ละ

บริษัท
เงินลงทุนในบริษัทรวม
บริษัท แม็กซ เอฟโวลูชั่น จํากัด
(ถือหุน โดยบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด)

ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน

8,000

33.33

6,413

กิจการรวมคา
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ และ ซีเอ็ม
ออการไนเซอร

ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน

160

50.00

-

รวมเงินลงทุน

วิธสี ว น
ไดเสีย

8,000

33.33

5,232

60

50.00

-

6,413

5,232

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 บริษัทยอย ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท แม็กซ แอฟโวลูชั่น จํากัด จํานวน 5
ลานบาท เปนหุนสามัญจํานวน 26,667 หุน มูลคาหุนละ 187.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) และมี
สวนตางของราคาทุนที่สูงกวาราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ของบริษัทรวม ตามงบการเงินที่ยังไม
ตรวจสอบหรือสอบทาน เปนจํานวนเงินประมาณ 2.80 ลานบาท
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บริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยวิธีสวนไดเสียตามงบการเงินของผูบริหารที่ยังไมได
รับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
จํานวนเงิน 1.18 ลานบาท และ 0.23 ลานบาท ตามลําดับ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ดิอายส จํากัด
บริษัท ซี-เม็กซ เอ็กซิบิชั่น จํากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ้ลยูซพี ี จํากัด
บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด
บริษัท เอ ลิ้งค จํากัด
บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด
กิจการรวมคา
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ และ ซีเอ็ม
ออการไนเซอร
รวมเงินลงทุน
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน-สุทธิ

ลักษณะ
ความสัมพันธ

2551
การถือ
ทุนชําระ หุนรอย
ละ
แลว

ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน
ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน

135,000

ผูบริหารและผู
ถือหุนรวมกัน

2550
การถือ
วิธรี าคา ทุนชําระ หุนรอย
ละ
ทุน
แลว

วิธรี าคา
ทุน

99.99 134,999 135,000

99.99

134,999

15,000

99.95

14,601

15,000

99.95

14,601

3,000

90.00

2,700

3,000

90.00

2,700

1,000

49.96

500

1,000

49.96

500

179

75.00

134

179

75.00

134

250

99.99

250

250

99.99

250

2,000

40.00

5,400

-

-

-

160

50.00

80

60

50.00

30

158,664

153,214

(3,334)
155,330

(3,334)
149,880

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอ็กซโปรซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด จํานวน
5 ลานบาท เปนหุนจํานวน 4,000 หุน มูลคาหุนละ 1,250 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) และมีสวน
ตางของราคาทุนที่สูงกวาราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2551 ตามงบการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบหรือสอบ
ทานเปนจํานวนเงินประมาณ 4.64 ลานบาท
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เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็กซโปรซิชั่น เทคโนโลยี
จํากัด เปนจํานวนเงิน 0.4 ลานบาท (จํานวน 16,000 หุนในราคาตามมูลคา หุนละ 100 บาท เรียกชําระ 25%)
คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เอ ลิงค จํากัด เปนหุนจํานวน 100,000
หุน มูลคาหุนละ 10 บาท จายชําระ 25% ของมูลคาหุน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญากับ บริษัท ดรีมบอกซ จํากัด ตกลงทําสัญญารวมคาใชชื่อวา
กิจการรวมคา ดรีม บอกซ ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร โดยคิดสัดสวนการลงทุนฝายละ รอยละ 50 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 บริษัทไดลงทุนจํานวน 30,000 บาท และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มอีกเปน
จํานวน 50,000 บาท

งบการเงินรวม
2551
2550
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ดิอายส จํากัด
บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด
รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้น
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
บริษัท ดิอายส จํากัด
ดอกเบี้ยคางจาย
กรรมการ
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท ดิอายส จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอส. คิวบิค จํากัด
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้และเงินกูยืมระยะสั้น
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

-

3,034
1,218
1,292
5,544

6,596
3,937
5,928
16,461

-

-

41

100

131

194

-

-

4,000
2,400
6,400

6,000
6,000

8,000
10,500
3,000
2,400
23,900

-

6,531

6,194

23,941

100
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ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันดังนี้
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2551
2550
เงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
ยอดคงเหลือยกมาตนป
37,000
เพิ่มขึ้นระหวางป
24,500
20,000
ลดลงระหวางป
(6,000) (57,000)
ยอดคงเหลือสิน้ ป
18,500
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงเหลือยกมาตนป
เพิ่มขึ้นระหวางป
4,000
4,000
10,000
ลดลงระหวางป
(1,600)
(1,600) (10,000)
ยอดคงเหลือสิน้ ป
2,400
2,400
กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตนป
6,000
1,000
ยอดยกมาของบริษัทยอยใหม
750
เพิ่มขึ้นระหวางป
8,000
5,000
8,000
ลดลงระหวางป
(10,750)
(5,000)
ยอดคงเหลือสิน้ ป
4,000
6,000
3,000
รวมเงินกูยืมระยะสัน้ จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
6,400
6,000
23,900
-
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5.

ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคมแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้
งบการเงินรวม

2551
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
คางชําระ 3 - 6 เดือน
คางชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
ลูกหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกันรอเรียกเก็บ
ยังไมครบกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาอื่น ๆ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
คางชําระ 3 - 6 เดือน
คางชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
ลูกหนี้การคาอื่นรอเรียกเก็บ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
คางชําระ 3 - 6 เดือน
คางชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคาอื่น
รวม
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2,675.00

4,500.00

44,720.00
-

44,720.00
-

143,500.00
192,306.95
1,445,210.74
3,525,108.27

154,720.00
1,285,825.35

47,395.00

49,220.00

1,008,768.55
6,314,894.51

4,058,292.09
5,684,087.44

55,828,560.77

57,322,667.62

31,895,804.66

39,457,043.01

42,003,763.60
10,821,850.43
11,745,028.97
6,110,264.74

66,498,961.72
27,070,952.86
3,846,588.74
3,783,742.68

33,014,204.84
10,586,531.52
10,812,243.15
2,767,276.53

50,571,408.82
25,135,677.61
3,150,973.74
598,106.53

29,808,452.11

52,219,773.59

29,808,452.11

52,219,773.59

6,974,672.77
3,926,314.92
1,439,932.50
168,658,840.81
168,706,235.81
(12,124,552.43)
156,581,683.38

5,710,860.63
5,735,790.19
104,010.00
2,056,586.05
224,349,934.08
224,399,154.08
(7,246,730.50)
217,152,423.58

6,974,672.77
3,926,314.92
1,439,932.50
131,225,433.00
137,540,327.51
(10,312,034.37)
127,228,293.14

5,710,860.63
5,735,790.19
104,010.00
2,056,586.05
184,740,230.17
190,424,317.61
(3,827,235.94)
186,597,081.67

-

185,250.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ นําลูกหนี้การคา จํานวน 17.79 ลานบาท ไปขายลดใหกับสถาบันการเงินแหง
หนึ่ง (หมายเหตุ 9)
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6.

งานระหวางทําและวัสดุคงเหลือ
งานระหวางทําและวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

งบการเงินรวม
วัสดุคงเหลือ
งานระหวางทํา
รวม
7.

2551
3,728,037.30
20,874,899.44
24,602,936.74

2550
3,600,588.73
21,190,873.24
24,791,461.97

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
20,746,561.61 12,426,995.84
20,746,561.61 12,426,995.84

คาสิทธิในการจัดงาน - สุทธิ
คาสิทธิในการจัดงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน
Thailand Karaoke World-KWCP
รวม
คาตัดจําหนายสะสม
Thailand Karaoke World-KWCP
รวม
คาสิทธิในการจัดงาน - สุทธิ

4,948,453.61
4,948,453.61
3,298,969.04
3,298,969.04
1,649,484.57

1,649,484.57
1,649,484.57

4,948,453.61
4,948,453.61

-

4,948,453.61
4,948,453.61

-

คาสิทธิในการจัดงาน Thailand Karaoke World Championships ป 2549 ถึงป 2551 จายชําระแก
บริษัท เค.ดับเบิ้ลยู.ซี.พี. (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระคาสิทธิดังกลาวในวงเงินอีก 6
ลานบาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในบันทึกทําความเขาใจที่มีกับเจาของสิทธิ และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549
บริษัทฯ ไดทําบันทึกทําความเขาใจฉบับใหม โดยบริษัทฯ ตกลงจายคาสิทธิ เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 4.8 ลาน
บาท เทานั้น
ฝายบริหารของบริษัทตกลงจะไมจัดงานดังกลาวในป 2551 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมเอื้ออํานวยตอ
การจัดงาน ดังนั้น บริษัทจึงบันทึกตัดจําหนายคาสิทธิในการจัดงานดังกลาว
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8.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย
(หนวย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2551

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณดําเนินงาน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
อาคารระหวางกอสราง
ที่ดินระหวางการพัฒนา
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณดําเนินงาน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ยอดยกมาของ
บริษัทยอยใหม

งบการเงินรวม
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

32,524,270.30
63,622,049.82
5,718,896.59
277,947,299.14
34,606,690.75
3,767,738.31
17,329,480.02
25,361,049.50
460,877,474.43

712,078.00
1,934,041.32
3,217,285.04
5,863,404.36

15,745,000.00
3,778,025.20
2,178,730.00
31,302,429.35
2,131,050.97
56,500.00
8,151,336.56
10,749,822.00
74,092,894.08

946,591.40
2,087,940.64
36,290.00
3,070,822.04

48,269,270.30
67,400,075.02
7,663,113.19
309,095,829.17
36,701,451.72
3,767,738.31
20,603,265.06
8,151,336.56
36,110,871.50
537,762,950.83

12,205,254.85
3,256,801.06
182,567,970.02
25,626,064.37
2,010,036.33
8,479,762.80
234,145,889.43
241,496.91
226,490,088.09

532,256.09
1,094,569.25
2,578,065.12
4,204,890.46

3,676,170.68
637,130.51
37,587,038.20
4,631,904.95
554,492.65
4,165,295.20
51,252,032.19

499,086.64
1,427,987.38
35,196.64
1,962,270.66
2,187.20

15,881,425.53
3,927,101.02
219,821,590.09
30,222,772.68
2,564,528.98
15,223,123.12
287,640,541.42
239,309.71
249,883,099.70

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีจํานวน 51.25 ลานบาท และ 48.76 ลาน
บาท ตามลําดับ ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีอุปกรณและยานพาหนะ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้ง
จํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู จํานวน 137 ลานบาท และ จํานวน 87.62 ลานบาท ตามลําดับ
ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอยบางแหงใชเปนหลักประกันหนังสือค้ําประกัน เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
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(หนวย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2551
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณดําเนินงาน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม
คาเสือ่ มราคาสะสม
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณดําเนินงาน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
รวม
คาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

6,390,000.00
12,690,000.00
1,393,346.17
22,534,770.08
10,522,225.62
2,629,734.66
9,620,159.16
65,780,235.69

15,745,000.00
3,638,250.00
1,428,812.64
1,118,970.46
18,000.00
21,949,033.10

-

22,135,000.00
16,328,250.00
1,393,346.17
23,963,582.72
11,641,196.08
2,629,734.66
9,638,159.16
87,729,268.79

2,258,889.25
1,338,942.44
11,687,610.73
7,817,385.79
1,939,541.24
4,981,375.41
30,023,744.86
239,309.71
35,517,181.12

634,499.99
13,374.44
3,547,978.67
981,559.06
525,946.79
1,927,277.69
7,630,636.64

-

2,893,389.24
1,352,316.88
15,235,589.40
8,798,944.85
2,465,488.03
6,908,653.10
37,654,381.50
239,309.71
49,835,577.58

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีจํานวน 7.64 ลานบาท และ 6.66 ลาน
บาท ตามลําดับ ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีอุปกรณและยานพาหนะ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวน
แลวแตยังคงใชงานอยู จํานวน 14.92 ลานบาท และ จํานวน 12.68 ลานบาท ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 บริษัทไดตกลงซื้อที่ดินพรอมอาคารมูลคารวม 18.50 ลานบาท โดยตกลงจาย
ชําระเงินมัดจํา 1 ลานบาท ณ วันที่ซื้อ และจายชําระเงินสวนที่เหลือภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่ง
บริษัทจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อจายชําระเงินดังกลาวครบถวนแลว
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9.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เจาหนี้แฟคตอริ่ง
เงินกูยืมระยะสัน้
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู
ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

2551
65,669,119.07
41,287,350.69
16,014,641.12
-

2550
30,867,484.88
55,000,000.00
24,129,015.82
20,000,000.00

122,971,110.88

129,996,500.70

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
47,659,153.49 15,950,011.10
41,287,350.69 55,000,000.00
16,014,641.12 24,129,015.82
20,000,000.00
104,961,145.30

115,079,026.92

บริษัทฯ และบริษัทยอยและกิจการรวมคามีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี

บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และกิจการรวมคา
บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน)

(หนวย : ลานบาท)
2551
2550
210
150
175
120

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น ขายลดตั๋วเงิน และเงินกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย Market Rate ถึง MOR ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ
และบริษัทยอยบางทานและการจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางแหงของบริษัทฯ และบริษัทยอย (หมาย
เหตุฯ ขอ 8)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินในสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง (ขายลด
ลูกหนี้) กับบริษัทแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม 33 ลานบาทและ 38 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งค้ําประกันโดย
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอยบางทาน
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10.

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

งบการเงินรวม
2551

2550

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

ไมเกิน 1 ป
จํานวนขั้นต่ําที่จะตองจาย
ดอกเบี้ยรอตัดจาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา

4,962,076.49
(606,685.12)
4,355,391.37

2,172,562.47
(130,519.87)
2,042,042.60

249,660.00
(10,368.62)
239,291.38

403,947.00
(23,951.52)
379,995.48

เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
จํานวนขั้นต่ําที่จะตองจาย
ดอกเบี้ยรอตัดจาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา

6,958,912.25
(368,987.98)
6,589,924.27

1,497,378.82
(67,535.24)
1,429,843.58

104,025.00
(1,145.55)
102,879.45

353,685.00
(11,514.17)
342,170.83

13,865,462.09

7,804,938.57

477,917.81

1,145,616.44

ราคาตามบัญชีของ
อุปกรณภายใตสญ
ั ญาเชาทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษั ทย อยได ทําสัญญาเช าทางการเงินกับบริษัท หลายแห งสํ าหรับอุป กรณดํ าเนิน งาน และ
ยานพาหนะ สัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 1-4 ป สัญญาเชาทางการเงินขางตนมีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวาง
รอยละ 4.22 ตอป ถึง รอยละ 9.02 ตอป
11.

เงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ

2551
2550
23,273,000.00 28,833,000.00
(13,448,000.00) (12,024,000.00)
9,825,000.00 16,809,000.00

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
4,980,000.00 15,000,000.00
(4,980,000.00) (10,020,000.00)
4,980,000.00

ในระหวางปบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 10
ลานบาท เงินกูเดือนที่ 1-6 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 %ตอป เดือนที่ 7 เปนตนไปอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ MLR – 1.25% ตอป โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุกสิ้นเดือนเปนจํานวน 18 เดือน เดือนละ
442,000 บาท เดือนสุดทายเปนจํานวนเงิน 2,486,000 บาท โดยเริ่มจากเดือนพฤษภาคม 2551 เงินกูดังกลาว
ค้ําประกันโดยบริษัท ฯ และบัญชีเงินฝากประจําของบริษัทยอยดังกลาว
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ในป 2550 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 15 ลานบาท เงิน
กูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.95% ตอปคงที่ในเดือนที่ 1-6 และตั้งแตเดือนที่ 7 เปนตนไปมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ MLR – 1.00% ตอปโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุกเดือนเปนจํานวน 18 เดือน เดือน
ละ 835,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนมกราคม 2551 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยบริษัทยอย และบัญชีเงิน
ฝากประจํา
ในป 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 14 ลาน
บาท เงินกูยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR – 1.00% ตอปโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุกเดือนเปน
จํานวน 84 เดือน เดือนละ 167,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนธันวาคม 2550 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการ
จํานองที่ดินระหวางการพัฒนาของบริษัทยอย (หมายเหตุ ขอ 8)
12.

สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ไดจัดสรรเงิน
จํานวนอยางนอย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จนกวาทุนสํารองนี้เทากับรอยละ
10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
ในป 2550 บริษัทฯ ไดกันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 2.4 ลานบาท

13.

เงินปนผล
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไร
สําหรับป 2550 ของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15 ลานบาท
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไร
สําหรับป 2549 ของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.18 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 27 ลานบาท

14.

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวยรายการที่กําหนดภายใตประมวล
รัษฎากรไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได

15.

คาใชจายที่สําคัญ
คาใชจายที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
2551
2550
คาใชจายเกี่ยวกับผูบริหาร
และพนักงาน

155.98

146.13

74.03

69.92
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16.

รายไดอื่น
รายไดอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดคาที่ปรึกษาทางการตลาด
รายไดคาเชาอาคารและสถานที่
รายไดอื่นๆ
รวม
17.

งบการเงินรวม
2551
2550
1,857,099.99
1,384,867.78
4,374,807.55
191,399.51
1,175,306.31
929,411.16
3,160,704.43
1,653,728.72
10,095,686.07
4,631,639.38

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
3,790,531.28
1,329,254.24
4,298,253.84
87,997.38
1,417,932.87
1,300,000.00
1,974,791.41
782,445.47
11,481,509.40
3,499,697.09

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย และกิจการรวมคา ดําเนินกิจการรับจางจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและ
งานบันเทิงตางๆ รายไดแยกตามสวนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร มีดังตอไปนี้
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
(หนวย : พันบาท)
ตางประเทศ
ธุรกิจรับจัดงาน
รายได
จัดกิจกรรมทางการตลาด
และการสงเสริมการขาย
จัดงานแสดงและนิทรรศการ
การจัดงานบันเทิงสาธารณะ
การจัดงานประชุมสัมมนา
การบริหารจัดงานแสดงสินคา
และนิทรรศการ
รวม
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผลรับ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย

17,734

ธุรกิจเชา
อุปกรณ

งบการเงินรวม
ในประเทศ
ธุรกิจรับ ธุรกิจออกแบบ
ทําสื่อ
ตกแตง

ธุรกิจประกวด
คาราโอเกะ

รายการ
ตัดบัญชี

ยอดรวม

152,862
288,032
76,396
10,270

152,862
288,032
76,396
10,270

21,338
548,898

21,338
791,798
(665,074)
126,724
10,096
(132,294)
4,526
-

230,189

39,952

62,394

-

(107,369)

(7,574)

1,168
5,694
(11,718)
(6,024)
(8,015)
(14,039)

-

1,528
2,064
6,453
10,045

127,228
49,836
289,179
466,243

34,027
188,052
33,429
255,508

4,883
10,057
16,098
31,038

3,111
4,231
7,531
14,873

521
521

(14,195)
(4,357)
(219,931)

156,582
249,883
133,280
539,745

80

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
(หนวย : พันบาท)
ตางประเทศ
ธุรกิจรับจัดงาน
รายได
จัดกิจกรรมทางการตลาด
และการสงเสริมการขาย
จัดงานแสดงและนิทรรศการ
การจัดงานบันเทิงสาธารณะ
การจัดงานประชุมสัมมนา
การบริหารจัดงานแสดงสินคา
และนิทรรศการ
รวม
ตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดเงินปนผลรับ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
กําไรกอนดอกเบี้ยจาย
และภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ขาดทุนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย

9,041

9,041

ธุรกิจเชา
อุปกรณ

งบการเงินรวม
ในประเทศ
ธุรกิจรับ ธุรกิจออกแบบ
ทําสื่อ
ตกแตง

ธุรกิจประกวด
คาราโอเกะ

รายการ
ตัดบัญชี

ยอดรวม

135,283
101,166
200,785
15,189

135,283
101,166
200,785
15,189

52,312
504,735

52,312
683,232
(540,656)
142,576
4,632
(129,169)
18,039
-

194,327

44,916

71,428

-

(141,215)

(7,574)

129
18,168
(5,489)
12,679
(12,768)
(89)

-

2,256
1,395
19,656
23,307

186,597
35,517
241,797
463,911

35,700
177,841
23,872
237,413

9,462
10,963
3,588
24,013

11,740
5,186
5,072
21,998

567
567

(28,603)
(4,412)
(194,615)

217,152
226,490
99,937
543,579
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18.

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษั ทฯ และบริ ษัท ยอ ยมีความเสี่ย งจากความผันผวนของอัต ราดอกเบี้ ย และมี ความเสี่ ย งจากการที่
คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทาง
การเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะสั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวาจะไมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปน
สาระสําคัญ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูในตางประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อวาจะไมมีผลกระทบจาก
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เปนสาระสําคัญ จึงไมไดมีการปองกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซึ่งรวมถึงลูกหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย มีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีจํานวน
มากราย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการ
เก็บหนี้จากลูกหนี้เหลานั้น
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืม
ระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะสั้น ดังนั้นมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ

19.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีวงเงินที่ขอใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันเปนจํานวนเงินรวม 65.45 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันในการชําระคากอสรางอาคารรวมเปน
จํานวน 1.84 ลานบาท และ 2.56 ลานบาท ตามลําดับ
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20.

การจัดประเภทรายการใหม
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดจัดประเภทบางรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
การแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

21.

การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทอนุมัติใหออกงบการเงินแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552
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