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สารจากประธานกรรมการ
คงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ปั จจัยด้ านภาวะเศรษฐกิจโลกและปั จจัยด้ านการเมืองภายในประเทศในช่วง 2 ปี ที'ผา่ นมา
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้ างผลกําไรให้ กบั หลายบริ ษัท รวมทัง- บมจ.ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
แม้ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ภาคธุรกิจก็มีการปรับตัวที'ดีขึ -น ผู้บริ โภคเองสามารถรับกับสถานการณ์
ต่างๆ ได้ ดีขึ -นอย่างเป็ นลําดับ สะท้ อนได้ จากกิจกรรมการเปิ ดตัวสินค้ าและอีเวนท์ ที'ยงั คงจัดกันอย่างต่อเนื'อง ทังนี
- -ก็เพื'อ
การกระตุ้นตลาดและเสริ มบริ การใหม่ๆ ให้ กบั ลูกค้ า โดยไม่อิงการเมืองมากนัก ซึง' เป็ นสัญญาณทีด' ีของการดําเนินธุรกิจ
ในฐานะกรรมการบริ หาร ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ.ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์ ) กระผมมองเห็นการปรับตัวและการเสริ ม
กลยุทธ์ใหม่ๆ ที'สามารถมัดใจและสร้ างการยอมรับจากลูกค้ าทังในและต่
างประเทศได้ เป็ นอย่างดี จะเห็นได้ วา่ ปริ มาณการ
จัดกิจกรรมยังคงหนาแน่น หากแต่งบประมาณการจัดกิจกรรมต่อครัง- นันลงลดบ้
าง ซึง' ในฐานะผู้ให้ บริ การด้ านอีเวนท์ออร์
กาไนเซอร์ ก็สามารถปรับตัวและใช้ กลยุทธ์ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าจากภาวะต่างๆ ได้ อย่างดี
ตลอดการบริ หารกิจการ ซีเอ็มโอกรุ๊ปที'ผา่ นมา ผมมองเห็นถึงอนาคตอันสดใสของธุรกิจนี -อีกยาวไกล ด้ วย
กิจกรรมทางการตลาด และการสร้ างแบรนด์ กลไกแห่งความคิดสร้ างสรรค์ที'เชื'อกันว่าจะเป็ นตัวขับเคลือ' นเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังเช่นที'เกิดขึ -นแล้ วในประเทศที'พฒ
ั นาแล้ วทังสิ
- -น นับเป็ นบรรยากาศระยะยาวที'สอดคล้ องกับธุรกิจที' ซีเอ็มโอ
กรุ๊ป ดําเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง' นโยบายการเปิ ดการค้ าเสรี อาเซียน ที'จะเป็ นอีกหนึง' ก้ าวสําคัญของการ
นําความเชี'ยวชาญและศักยภาพของบริ ษัท เผยแผ่ไปสูช่ าติตา่ งๆ ในภูมิภาคได้ อย่างบรรลุเป้าหมายยิ'งขึ -น
ท้ ายนี - ในนามซีเอ็มโอกรุ๊ป ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ าผู้มอี ปุ การะคุณ พันธมิตรทางธุรกิจ ที'ไว้ วางใจใน
การทํางานของบริ ษัทด้ วยดีเสมอมา รวมถึงพนักงานในทุกระดับที'ทมุ่ เททังพลั
- งกาย พลังใจ พลังความคิดสร้ างสรรค์
นําเสนอสิง' ใหม่ๆสูว่ งการธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ กบั องค์กรด้ วยดีมาโดยตลอด
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บมจ.ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์
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สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
จากภาพรวมสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในปี ที'ผา่ นมา
ภาคธุรกิจในหลากหลายส่วนต่างก็รับมือและ
บริ หารจัดการองค์กร บุคคลากร กลยุทธ์ ตลอดจนปรับเปลีย' นการบริ หารธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ เพื'อให้ มีความ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ที'ท้าทายทังจากภาวะภายในประเทศและปั
จจัยจากภายนอกประเทศ บมจ.ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์
และบริ ษัทในเครื อเองก็เช่นเดียวกัน ได้ มีการปรับเปลีย' นรูปแบบและบุคลิกการบริ หารงานให้ หลากหลาย สร้ างความ
เชี'ยวชาญที'โดดเด่นในแต่ละส่วนให้ ชดั เจน รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรให้ มีความเป็ นมืออาชีพและทํางาน
ให้ มีความสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และนโยบายการเติบโตขององค์กร
ในปี 2552 ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ.ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์ ) มีการประกาศนโยบายอย่างเป็ นทางการในด้ านการเป็ น
ผู้นําธุรกิจอีเวนท์แห่งอาเซียน ทีม' ีศกั ยภาพคลอบคลุมในทุกๆ ด้ าน รองรับความต้ องการของลูกค้ าทังในแง่
ของกลุยทธ์การ
บริ หารจัดการระดับสากล
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื'องานอีเวนท์
ทําให้ บริ ษัทเป็ นที'ยอมรับในวงกว้ างด้ าน
ภาพลักษณ์และความน่าเชื'อถือ ซึง' ได้ รับการพูดถึงในเชิงบวกจากสือ' มวลชนในประเทศไทยมาโดยตลอด และมีการตังหน่วยงานขนาดเล็กเพื'อศึกษา ให้ บริ การด้ านข้ อมูลและสร้ างเครือข่ายธุรกิจในประเทศอาเซียนขึ -นมา พร้ อมกันนันบริ
- ษัท
ยังได้ มกี ารเปิ ดตัวธุรกิจใหม่อย่างเป็ นทางการ คือ CM MICE/CMO GROUP ซึง' นับเป็ นอีกหนึง' อาวุธสําคัญของการเสริ ม
ทัพธุรกจิอีเวนท์ของซีเอ็มโอกรุ๊ป ให้ ความคลอบคลุมมากยิง' ขึ -น และ เพื'อรองรับความต้ องการของตลาดการจัดประชุมและ
นิทรรศการ หรื อ ธุรกิจไมซ์ ในระดับอาเซียน
นอกจากนี -ซีเอ็มโอกรุ๊ปยังสร้ างนวัตกรรมด้ านกลยุทธ์การบริ หารธุรกิจในรูปแบบขยาย ( Diversify Strategy) คือ
การเปิ ดตัวธุรกิจใหม่ ด้ วยการเปิ ดพื -นที'ใจกลางเมือง บริ เวณย่านราชประสงค์ จํานวน 4,400 ตารางเมตร ให้ เป็ นสถานที'
จัดงานอีเวนท์ระดับพรี เมี'ยมแห่งใหม่ “ราชประสงค์ เออเบิน สเปซ” ซึง' เป็ นนวัตกรรมอันสร้ างสรรค์ที'จะเป็ นทางเลือก
ใหม่ของการจัดงานอีเวนท์ไลฟ์ สไตล์ภายใต้ การบริ หารงานทังหมดโดยซี
เอ็มโอกรุ๊ป
ด้ วยความตระหนักถึงการคืนกําไรสูส่ งั คมไทย ซีเอ็มโอกรุ๊ปยังมีการปรับโครงสร้ างศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพให้
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้เชิงประวัตศิ าสตร์ ศิลป์ร่วมสมัยไทย โดยจัดให้ เป็ นโครงการส่งเสริ มเพื'อสังคม (CSR) แก่คนในชาติ โดย
กิจกรรมส่งเสริ มสังคมของซีเอ็มโอกรุ๊ปได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางและได้ รับการเชิญจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยให้ เป็ นหนึง' ในสมาชิกก่อตังกิ
- ตติมศักดิ[ “CSR Club” ซึง' มีองค์กรชันนํ
- าของเมืองไทยจํานวน 27 องค์กรเป็ นผู้ก่อตังจากความพยายามและการรักษาตําแหน่งผู้นําในธุรกิจอีเวนท์ระดับชาติของซีเอ็มโอกรุ๊ป มาอย่างแข็งแกร่งเสมอ
มาตลอด 24 ปี กระผมเชื'อมัน' อย่างยิง' ว่า ซีเอ็มโอกรุ๊ป เป็ นองค์กรที'มีการเติบโตอย่างยัง' ยืน มีความคิดสร้ างสรรค์ที'ไม่หยุด
นิ'ง บุคคลากรในองค์กรที'มคี ณ
ุ ภาพ และเครื อข่ายทางธุรกิจที'เหนีย' วแน่น เป็ นที'ยอมรับและเติบโตในระดับสากลต่อไป
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร
ซีเอ็มโอกรุ๊ป ( บมจ. ซีเอ็มออร์ กาไนเซอร์ )
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ข้ อมูลทัวไปของบริษัทและบริษัทย่ อย
1 ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ) จัดตังขึ
- -นเมื'อวันที' 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2534 และแปร
สภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนเมื'อวันที' 29 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัด
งาน (Event Management)
ตามมติที'ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง- ที' 4/2546 เมื'อวันที' 11 ธันวาคม 2546 ที'ประชุมมีมติให้ เพิ'มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 59 ล้ านบาท เป็ น 150 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ'มทุนจํานวนทังสิ
- -น 91 ล้ านหุ้น มูล
ค่าที'ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเป็ นการจัดสรรและเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที'ถืออยู่
44,500,000 หุ้น จัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นจํานวนทังสิ
- -น
876,000 หุ้น (แต่จําหน่ายได้ จริงเพียง 709,900 หุ้น) และจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทัว' ไปจํานวน 45,790,100
หุ้น (รวมหุ้นทีจ' ดั สรรเพื'อเสนอขายต่อประชาชน ตามมติที'ประชุมผู้ถือหุ้นจํานวนทังสิ
- -น 45,624,000 หุ้น และหุ้นที'เหลือ
จากการจําหน่ายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจํานวนทังสิ
- -น 166,100 หุ้น) และเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยหุ้นสามัญทีเ' สนอขายแก่ประชาชนในครัง- นี -คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30.52
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว' ไปแล้ ว โดยมีสาํ นักงานตังอยู
- ท่ ี'
1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้ าว 94 ถนนลาดพร้ าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เลขทะเบียนบริ ษัท บมจ. 40854600046
โทรศัพท์ 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่ าย)
โทรสาร 0-2559-2069
Homepage http://www.cmo-group.com
2 ข้ อมูลทัวไปของบริษัทย่ อย โดยมีบริษัทย่ อยทีร่ วมลงทุนดังนี
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจด้ านให้ บริ การเช่าอุปกรณ์เพื'อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ
ทุนที'ชําระแล้ ว 135 ล้ านบาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 4/18-19 หมูท่ ี' 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Homepage http://www.pmcenter.co.th
บริษัท ดิ อายส์ จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านการผลิตสือ' เพื'อการนําเสนอ
ทุนที'ชําระแล้ ว 15 ล้ านบาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 1603 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Homepage http://www.theeyes.co.th
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บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
(เปลีย' นชื'อจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซิบิชนั' เมื'อวันที' 11 ส.ค. 2552)
ประเภทธุรกิจให้ บริ การออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ าง ป้ายโฆษณาและงานโครงสร้ าง และ
ตกแต่งพื -นที'สาํ หรับงานแสดงสินค้ า หรื องานนิทรรศการ
ทุนที'ชําระแล้ ว 3 ล้ านบาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 1471 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Homepage http://www.wms.in.th
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิลยูซพ
ี ี จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การจัดการประกวดคาราโอเกะในประเทศและต่างประเทศ
ทุนที'ชําระแล้ ว 1 ล้ านบาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 1471 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
Bayon CM Organizer Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจให้ บริ การการจัดงานแสดง การจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการในประเทศกัมพูชา
ทุนที'ชําระแล้ ว 178,250 บาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom
Penh City, Cambodia
Homepage http://www.bayoncm.com
บริษัท เอ ลิงค์ จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านเป็ นตัวแทนในการจัดหาการแสดงและโชว์ตา่ งๆ ทังในและต่
างประเทศ
ทุนที'ชําระแล้ ว 250,000 บาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 1471 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลูชัน จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การเช่าจอ LCD และรับจ้ างผลิต
ทุนที'ชําระแล้ ว 8,000,000 บาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 479 ชัน- 1 ถนนบอนด์สตรี ท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 11120
Homepage http://www.maxledscreen.com
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บริษัท เอ็กซ์ โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านงานระบบสาธารณูปโภคที'เกี'ยวข้ องกับการจัดงานทุกประเภท
ทุนที'ชําระแล้ ว 2,000,000 บาท
สํานักงานตังอยู
- ท่ ี' 252 ซ.อยูเ่ จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
Homepage http://www.expotech.co.th
3. ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที'ตงสํ
ั - านักงานใหญ่

:
:
:

Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ให้ บริ การรับฝากหลักทรัพย์
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลอง
เตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
http://www.tsd.com
0-2229-2800 , 0-2654-5599
0-22359-1259

4 ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
ชื'อบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิ
ที'ตงสํ
ั - านักงานใหญ่

:
:
:

Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที' 100/72 ชัน22
- อาคารเลขที' 100/2 อาคารว่องวานิช ตึกB
ถ. พระราม9, เขตห้ วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
http://www.ans.com
0-2645-0107-9
0-2645-0110
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ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
สรุ ปข้ อมูลทางการเงินของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)

ผลการดําเนินงาน:
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ รวม
ต้ นทุนการให้ บริ การ
กําไรขันต้
- น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี -ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน:
สินทรัพย์รวม
หนี -สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตรากําไรขั -นต้ น(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น(บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

2549
650,742
652,707
536,317
114,425
59,854
1,078
44,033

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2550
2551
529,571 557,403
569,586 576,458
446,032 514,894
83,539 42,508
65,296 63,475
4,770
8,811
48,079 (10,722)

412,927
162,556
250,371

463,415
191,965
271,450

465,670
219,942
245,728

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

2552
495,857
498,999
412,670
83,187
122,777
10,525
(51,606)

2549
780,818
785,584
570,637
210,181
113,854
1,723
70,493

461,226 462,733
267,104 153,354
194,122 309,379
16.78
-7.98
-10.34
-23.47
-0.34
0.93
1.38

26.92
12.34
8.97
23.42
0.47
1.64
0.50

งบการเงินรวม
2550
2551
683,232 791,798
687,993 803,063
540,656 665,074
142,576 126,724
129,170 132,294
5,488 11,718
(89) (14,039)
543,580
261,186
282,394
20.87
1.96
-0.01
-0.03
0.00
1.18
0.92

2552
741,410
743,690
606,476
134,934
125,190
12,897
(5,603)

539,746 570,890
287,567 322,894
252,179 247,996
16.00
-0.70
-1.75
-5.25
-0.11
0.84
1.14

18.20
1.31
-0.75
-2.24
-0.06
1.01
1.30
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ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2549
2550
2551
2552
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง:
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี -การค้ า(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี -เฉลีย' (วัน)
อัตราส่ วนความสามารถในการหากําไร:
อัตรากําไรขันต้
- น(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์(%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน:
อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี -ย(เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%)

2549

งบการเงินรวม
2550
2551

2552

1.30
4.87
73.99

1.23
2.99
120.28

0.78
3.40
105.91

0.93
3.05
117.98

1.64
4.90
73.45

1.18
3.31
108.80

0.84
4.03
89.36

1.01
3.75
95.98

17.58
8.39
6.75

15.77
3.44
8.44

7.63
-3.76
-1.86

16.78
-7.98
-10.34

26.92
12.34
8.97

20.87
1.96
-0.01

16.00
-0.70
-1.75

18.20
1.31
-0.75

14.90

18.43

-4.15

-23.47

23.42

-0.03

-5.25

-2.24

10.53
1.56

10.97
1.30

-2.31
1.24

-11.14
1.08

16.36
1.82

-0.02
1.37

-2.59
1.48

-1.01
1.34

0.65
52.45
80.85

0.71
12.21
31.25

0.90
-0.22
-

1.38
-3.46
-

0.50
58.67
80.85

0.92
3.31

1.14
0.49

1.30
1.05

-

-

-
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1)ลักษระการประกอบธุรกิจของแต่ ละบริษัท
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้ บริการสร้ างสรรค์ และบริหารจัดงาน (Event Management Business)
1.1 การบริ การงานด้ านกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด
บริ ษัทฯ มีหน่วยธุรกิจทําหน้ าที'เป็ นที'ปรึกษา สร้ างสรรค์และจัดงานกิจกรรมให้ กบั ลูกค้ าทางฝั' ง Private Sector
ในนามของ Corporate Marketing Event Business Unit (CME) โดย CME Business Unit สามารถสร้ างสรรค์และจัด
งานอีเว้ นท์เพื'อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการบริ หารงานแบบเบ็ดเสร็ จ
ในหน่วยธุรกิจเพื'อความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้ องการต่างๆของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การทํางานของหน่วยธุรกิจ CME คือการสร้ างงานอีเว้ นท์ของลูกค้ าให้ เป็ นที'รับรู้ด้านการตลาดอย่างกว้ างขวาง มี
เอกลักษณ์ มีความคิดสร้ างสรรค์ สร้ างประสบการณ์ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายของลูกค้ าที'เข้ ามาร่วมในงานให้ มีอารมณ์ร่วม
และระลึกถึงแบรนด์ของลูกค้ าได้ ตอกยํ -าและส่งเสริ มภาพลักษณ์ที'ลกู ค้ าสร้ างมาอย่างต่อเนื'องให้ เกิดขึ -นระหว่างแบรนด์
และกลุม่ เป้าหมาย มุง่ เน้ นที'จะใช้ ประโยชน์จากการจัดอีเว้ นท์ให้ เกิดผลและประสิทธิภาพต่อสินค้ าและบริ การของลูกค้ า
มากที'สดุ ซึง' จะนําพามาซึง' ประสบการณ์ของแบรนด์นนๆ
ั - ให้ เกิดขึ -นในใจไม่วา่ จะเป็ นความชอบ ความชอบมากกว่า ความ
หลงไหล ความอยากได้ มาครอบครองและนํามาซึง' การตัดสินใจซื -อ ยอดขายที'เพิม' ขึ -นและความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ของ
ลูกค้ าในที'สดุ
ความเป็ นมืออาชีพของหน่วยธุรกิจ CME สร้ างความเชื'อมัน' อยูบ่ นพื -นฐานของประสบการณ์ทยี' าวนานมากว่า
20 ปี ความแข็งแกร่งของทักษะในด้ านการผลิต ความเชี'ยวชาญเฉพาะในด้ านการนําเสนอและสร้ างงานด้ วยความ
ทันสมัยพร้ อมทังเข้
- าถึงกลุม่ เป้าหมาย ความสําเร็ จเหล่านี -เห็นได้ จากงานที'สร้ างชื'อเสียงและประสบความสําเร็จในปี ที'ผา่ น
มาดังต่อไปนี Motor Show & Motor Expo 2009
งาน Home Pro Expo 2009
Chevron Homework Expo Road Show
Nissan Road Show
Honda Motorcycle Road Show
Cannon Wind Turbine Project
ฉลองครบรอบ 10 ปี BTS
งานฉลอง 43 ปี ธกส.
1.2 การบริ การบริ หารจัดประชุมสัมมนา
ประสบการณ์การดําเนินงานด้ านธุรกิจการบริ หารจัดประชุมสัมมนากว่า 10 ปี ที'ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีความมัน' ใจใน
การนําเสนอบริ การในหน่วยธุรกิจ MICE ด้ วย การบริ หารงานอย่างครบวงจร (Full-functional Service) เป็ นการเสนอ
บริ การในลักษณะเต็มรูปแบบ หน่วยธุรกิจนี -มีลกั ษณะประเภทของงานทีต' ิดต่อกับชาวต่างประเทศเกือบทังหมด
มีลกั ษณะ
ของงานที'จดั ขึ -นเป็ นการประชุมสัมมนาของชาวต่างชาติ การดูแลผู้เข้ าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที'อยูใ่ นประเทศไทย
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การจัดงานในระดับตังแต่
- ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาไม่กี'ห้องประชุมไปจนถึงงานระดับโลกที'มีผ้ เู ข้ าร่วมงานหลายพันคน เหตุนี -การ
นําเสนอการบริ หารงานอย่างครบวงจรของทีม MICE จะหมายถึงตังแต่
- การต้ อนรับแขก, การเดินทาง, ที'พกั , การท่องเทีย' ว
ตลอดระยะเวลาที'อยูใ่ นประเทศไทย รวมไปถึงในส่วนของการจัดประชุม การดูแลสถานที'ในการประชุม การลงทะเบียน
ทุกรายละเอียดที'เกี'ยวเนื'องกับการประชุมสัมมนา
บุคลากรที'มีประสิทธิภาพ การดําเนินงานด้ วยความชัดเจนและระบบการจัดการที'ดเี ยีย' มระดับสากล (Worldclass Management) ถือเป็ นปั จจัยที'สาํ คัญในการบริ หารงานทีม MICE และด้ วยความเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจด้ าน
MICE มาอย่างต่อเนื'องกอปรกับความได้ เปรี ยบจากบริ ษัทในเครือแล้ ว ทําให้ กล่าวได้ วา่ ทีม MICE ของบริ ษัทฯ เป็ นทีมที'มี
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที'มีศกั ยภาพเพียงพอที'จะรองรับโอกาสทางธุรกิจได้ อย่างเต็มที'มากที'สดุ ไม่วา่ จะเป็ น ความพร้ อม
ด้ านภาษาของบุคลากร ความพร้ อมของอุปกรณ์เครื' องแปลภาษา ความทันสมัยของอุปกรณ์ด้าน Visual ต่างๆ เทคโนโลยี
ด้ านการจัดการระบบลงทะเบียนรวมไปถึงฐานข้ อมูล Database
เมื'อระบบการทํางานเป็ นทีย' อมรับพร้ อมกับความสําเร็ จที'ผา่ นมาเป็ นสิง' ที'สร้ างความมัน' ใจและเครดิตที'ดใี ห้ กบั
ทีมแล้ ว ความโดดเด่นของทีม MICE ที'สาํ คัญอีกประการหนึง' คือ ข้ อเสนอด้ าน Art & Thai Cultural เป็ นความสามารถใน
การผสมผสานงานด้ านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในระดับสูงให้ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง' งาน โดยงานในปี 2552 ที'ผา่ นมา
ได้ แก่
งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ 2552 (International Education Expo : OCSC)
ASEAN Business & Investment Summit
2552 ปี แห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย , สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
TCEB Green Meeting
1.3 การบริ การงานด้ านศิลปะ วัฒนธรรมและความบันเทิง
การบริ การงานด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง เป็ นอีกหนึง' ความภูมใิ จและเป็ นเหมือนสมบัติลํ -าค่าที'มี
มายาวนานของบริษัท รากฐานเริ' มจากความเข้ าใจในคุณค่าและความงามของศิลปวัฒนธรรมไทย ผนวกเข้ ากับความ
เชี'ยวชาญเฉพาะทางที'บคุ ลากรสัง' สมมาโดยตลอด การทํางานของในประเภทนี - เป็ นเสมือนการทํางานที'ได้ ร่วมชื'นชมกับ
คุณค่าของศิลปะไปพร้ อมๆ กับสร้ างงานบันเทิงสาธารณะของลูกค้ าให้ สาํ เร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
ความเชี'ยวชาญในเรื' อง “ศิลปะ” (ART) ของทีมงาน ได้ รวบรวมความรู้ความสามารถในเรื' องศิลปะไว้ ทกุ แขนงไม่
ว่าจะเป็ นงานศิลปะไทย ทังจิ
- ตรกรรม ประติมากรรม และงานศิลปะร่วมสมัย รวมทังศิ
- ลปะที'ทรงคุณค่าของแถบทวีปต่างๆ
สามารถผสมผสานศิลปะให้ เข้ ากันได้ อย่างลงตัวกับการจัดกิจกรรมนันๆ
เช่นเดียวกันกับความรู้ความเข้ าใจในเรื' อง
“วัฒนธรรมไทย” อย่างถ่องแท้ ทําให้ บริ ษัทสามารถสร้ างงานที'สะท้ อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยได้ เป็ นอย่างดี ถูกต้ องตาม
ประวัติศาสตร์ และอยูบ่ นพื -นฐานของการสํานึกในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอย่างที'สดุ
สําหรับงานทางด้ านบันเทิงนัน- บริ ษัทได้ ริเริ' มในการที'จะเป็ นผู้จดั งานบันเทิงประเภทต่างๆ โดยเน้ นการเป็ น
เจ้ าของงาน และประสานควบคูก่ นั ไปกับทีม โดยอาจจะเป็ นลักษณะการนํางานบันเทิงเข้ ามาร่วมสร้ างงานกิจกรรมของ
ตราสินค้ า โดยงานบันเทิงที'บริษัทเป็ นผู้ดําเนินการ จะเป็ นงานที'มคี วามโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สําหรับงานทางด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง ที'โดดเด่นของบริ ษัทในปี 2552 ที'ผา่ นมา
ASEAN Culture and Music Festival 2010
Hands Bangkok Countdown 2010
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ประติมากรรมอินเดีย
งานศิลปวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1.4 การบริ การการจัดแสดงงานนิทรรศการ
จากความเชี'ยวชาญทางด้ านงานโครงสร้ าง และประสบการณ์อนั ยาวนานในการจัดงานนิทรรศการ การบริ การ
ทางด้ านการจัดงานแสดงนิทรรศการของบริษัท จึงมีความโดดเด่น และ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ซํ -าแบบใคร โดยการ
ผสมผสานเทคโนโลยี'ทางด้ านการจัดแสดง เช่น Ghost Effect หรื อ Hallogram การประยุกต์ใช้ เทคนิคจอพาโนรามา หรื อ
การสร้ างโดมที'บรรจุ Effect ต่างๆ เพื'อให้ ผ้ ชู มสามารถสัมผัสได้ อย่างใกล้ ชิด และเหมือนจริ ง
การจัดแสดงงานนิทรรศการของบริ ษัท สามารถออกแบบ สร้ างสรรค์พื -นที'งานนิทรรศการได้ อย่างตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ มาตรฐานการก่อสร้ างนิทรรศการตามมาตรฐานสากล สามารถเนรมิตพื -นที'นิทรรศการตังแต่
ขนาด 500 ตารางเมตรไปจนถึงหมื'นตารางเมตร
ผลงานการจัดนิทรรศการของบริษัทที'โดดเด่นในรอบปี 2552 ที'ผา่ นมา ได้ แก่
พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางนํ -าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต[ิ พระบรมราชินีนาถ, ชลบุรี
พิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ -าบึงบอระเพ็ด, นครสวรรค์
Money Expo 2009
วันสหกิจศึกษา สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ 2552 (International Education Expo : OCSC)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้ บริการผลิตสือสําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
ธุรกิจให้ บริ การผลิตสือ' สําหรับการนําเสนออยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท ดิอายส์ จํากัด (ดิอายส์) ซึง' เป็ น
บริ ษัทย่อยที'บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว ดิอายส์ให้ บริ การที'เกี'ยวกับการผลิต
สือ' สําหรับการนําเสนอในการจัดกิจกรรมการแสดงและการนําเสนอแบบครบวงจร โดยครอบคลุมตังแต่
- การให้ คาํ แนะนํา
และคําปรึกษาเกี'ยวกับการเลือกชนิดของสือ' ทีเ' หมาะสมกับงานนําเสนอแต่ละประเภท
การเลือกชนิดของอุปกรณ์ที'
เหมาะสมสําหรับการนําเสนอ การออกแบบสือ' สําหรับการนําเสนอ และการดูแลงานทางด้ านการติดตังอุ
- ปกรณ์สาํ หรับ
การนําเสนอทังภาพ
แสง เสียงและเอฟเฟค สือ' สําหรับการนําเสนอที'ผลิตขึ -นจะถูกนําไปใช้ ทงในกิ
ั - จกรรมการจัดแสดง
สินค้ าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริ มการขาย กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชุมใน
ระดับนานาชาติ
ปั จจุบนั ดิอายส์ให้ บริ การผลิตสือ' สําหรับการนําเสนออยู่ 4 ประเภท คือ
2.1 สือ' ประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เป็ นการใช้ สอื' ทางภาพและเสียงที'หลากหลายทังจาก
Slide Projector,
Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect, Interactive shadow,
Illusion effects, Holo-vision, VDO Panorama, Multi-Screen Video ระบบไฟฟ้ าต่างๆ รวมไปถึงพลุ และนํ -าพุด้วยระบบ
Synchronize จากการทํางานทีค' วบคุมจากจุดเดียว โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื'อนําเสนอเรื' องราวให้ นา่ ตื'นเต้ นและสร้ าง
ความประทับใจให้ แก่ผ้ ชู ม
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2.2 สือ' ประเภทวีดีโอ (Video Presentation) เป็ นการให้ บริ การออกแบบและผลิตสือ' วีดโี อโดยการนําเทคนิคใน
การผลิตที'ทนั สมัย ควบคุมกระบวนการด้ วยการนํา Computer graphics มาใช้ เพื'อทําให้ งานที'ผลิตได้ มีความสวยงาม
และคมชัด
2.3 สือ' ประเภทคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก (Computer Graphic) เป็ นรูปแบบของสือ' สําหรับการนําเสนอที'ได้ รับ
ความนิยมมากที'สดุ ในปั จจุบนั ซึง' จะจัดทําด้ วยระบบ Interactive Computer และ มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ กเช่น 3-d max, 3-d studio, Illustration และ Photoshop มาใช้ เพื'อทําให้ งานที'ผลิตได้ มคี วามสวยงาม และน่าตื'น
ตาตื'นใจสําหรับผู้ชม
2.4 ผลิตสือ' โฆษณาสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์ (TV Spot) การผลิตสือ' ทางด้ าน TV Spot ของดิอายส์
เป็ นการผลิตด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ นําสมัย พร้ อมทังนํ
- าคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กมาประกอบ พร้ อมทีมงานตัดต่อทีม' ี
ประสบการณ์พร้ อมให้ คําปรึกษาและให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างตรงตามความต้ องการ
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจให้ บริการอุปกรณ์ สาํ หรับจัดงานแสดงและนําเสนอ (Presentation Equipment)
ธุรกิจให้ เช่าอุปกรณ์สาํ หรับการจัดกิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ (Presentation Equipment) อยูภ่ ายใต้
การดําเนินงานของบริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด (“พีเอ็ม”) ซึง' เป็ นบริ ษัทย่อยที'บริ ษัทถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว พีเอ็มให้ บริ การเช่าอุปกรณ์ครบวงจรและอํานวยความสะดวกในการใช้ งานอย่างครบวงจร
สําหรับอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions)
ปั จจุบนั พีเอ็มให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการจัดกิจกรรมการแสดงอยู่ 4 ประเภท คือ
3.1 อุปกรณ์เกี'ยวกับภาพ (Image) เช่น เครื' องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนราม่า
(Panorama), ทีวี/วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชัน' วอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon)
และ Led Screen
3.2 อุปกรณ์เกี'ยวกับแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน' (Convention Lighting), ระบบแสง
กลางแจ้ ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงสําหรับงานคอนเสิร์ต (Concert Lighting) และระบบแสงสําหรับการจัดแสดง
สินค้ าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting)
3.3 อุปกรณ์เกี'ยวกับเสียง (Pro Audio) สําหรับการจัดการประชุม, งานเปิ ดตัวสินค้ า และงาน Light & Sound
โดยสามารถให้ บริ การได้ ครอบคลุมทุกขนาดของงาน
3.4 อุปกรณ์เกี'ยวกับเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้ แสงเลเซอร์ , อุโมงค์นํ -า, จอนํ -า (Water Screen) และนํ -าพุใน
ระบบ Straight, Skirt, Circle และ Roof-Top
การให้ บริ การจะครอบคลุมตังแต่
- การให้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกี'ยวกับชนิดของอุปกรณ์ทเี' หมาะสมกับการใช้
งานของลูกค้ า
การให้ บริ การติดตังและการดํ
าเนินการควบคุมการใช้ งานอุปกรณ์
รวมถึงการประสานงานที'มี
ประสิทธิภาพและแม่นยํา เพื'อให้ การจัดงานนันๆ
- ประสบความสําเร็ จด้ วยดี
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้ านงานออกแบบและตกแต่ งโครงสร้ าง
ธุรกิจให้ บริ การด้ านงานออกแบบและตกแต่งโครงสร้ างอยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด (เวิร์คแมน) ซึง' เป็ นบริษัทย่อยที'บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว
เวิร์คแมนให้ บริ การเกี'ยวกับการออกแบบและตกแต่งสําหรับงานแสดงสินค้ าหรื องานนิทรรศการ ทังนิ
- ทรรศการประเภท
11
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ชัว' คราว และ ประเภทถาวร โดยครอบคลุมตังแต่
- การให้ คําแนะนํา ปรึกษา สํารวจ ให้ ความเห็นเกี'ยวกับโครงสร้ างและการ
ตกแต่ง เลือกชนิดของอุปกรณ์และดูแลงานตังแต่
- ติดตัง- ช่วงเวลางานแสดงจริ ง จนกระทัง' รื อ- ถอน ทังในกิ
- จกรรมการจัด
แสดงสินค้ าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและส่งเสริ มการขาย กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชุม
ระดับนานาชาติทงในประเทศและต่
ัางประเทศ
ปั จจุบนั เวิร์คแมนให้ บริ การ 2 ประเภทหลัก คือ
4.1 บริ การก่อสร้ าง ตกแต่ง ออกแบบ สํารวจ งานก่อสร้ างทีเ' กี'ยวข้ องต่างๆ เวที นิทรรศการในสเกลงานขนาดเล็กไป
จนถึงงานออกแบบ ก่อสร้ าง และตกแต่งงานก่อสร้ างขนาดใหญ่ (Pavilion) โดยมีความพิเศษของเทคนิคก่อสร้ างทีใ' ช้
เทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาช่วยในการก่อสร้ างและเน้ นระบบงานก่อสร้ างที'ทนั สมัย รวมไปถึงการตกแต่งบรรยากาศ
บริ เวณโดยรอบให้ มีความสอดคล้ อง กลมกลืน ทําให้ องค์ประกอบโดยรวมที'เกี'ยวเนื'องกับงานโครงสร้ างนันๆ
- สร้ าง
ความประทับใจมากกว่างานก่อสร้ างโครงสร้ างเพียงอย่างเดียว มีนโยบายให้ บริ การทังในประเทศและต่
างประเทศ
4.2 บริ การให้ เช่าอุปกรณ์ตกแต่งงานโครงสร้ าง เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์โครงสร้ างสําเร็ จรูป ตัวอย่างเช่น โต๊ ะและ
เก้ าอี - อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ อุปกรณ์ตกแต่งบูธนิทรรศการ โซฟาและเฟอร์ นิเจอร์ ที'มีลกั ษณะของการดีไซน์ที'
ทันสมัย รวมไปถึงโครงสร้ างสําเร็จรูป เช่น งานพื -นสําเร็ จรูป อุปกรณ์โครงสร้ างและนัง' ร้ านเพื'องานนิทรรศการหรื องาน
แสดงสินค้ า
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้ านการจัดการประกวดร้ องเพลงคาราโอเกะ
ปั จจุบนั ธุรกิจให้ บริ การจัดการประกวดคาราโอเกะอยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริษัท ซีเอ็มโอ เคดับเบิ -ลยูซีพี
จํากัด (CMO-KWCP) ซึง' เป็ นบริ ษัทย่อยที'บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว CMOKWCP ให้ บริ การเกี'ยวกับการดําเนินการจัดประกวดร้ องเพลงคาราโอเกะ โดยครอบคลุมตังแต่
- การออกแบบ ดําเนินการจัด
ประกวด จัดการส่วนการตัดสิน ดําเนินการหาผู้สนับสนุน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดําเนินการประกวดทังใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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2) โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
Shareholding Structure of the Group Company (Last Checked: December 31, 2009)
99.99%

บจก. พีเอ็ ม เซ็นเตอร์

99.99%

บมจ. ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์

33.33%

บจก. แมกซ์ เอฟโวลูชนั0

บจก. ดิ อายส์

90%

บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์

40%

บจก. เอ็ กซ์โปซิชนั0 เทคโนโลยี

75%

บจก. บายอน -ซีเอ็ ม ออร์ กาไนเซอร์

99.99%

บจก. เอ ลิงค์

49.96% บจก. ซีเอ็ มโอ เคดับเบิ 3ลยูซพี ี

ชือบริษัท
บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการจัดงาน

ชนิดของหุ้น
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นทีถือ(หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น(%)
1,349,991
99.99

แสดงและการนําเสนอ
บจก. ดิอายส์

ให้ บริ การจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนอ

หุ้นสามัญ

149,918

99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบิชนั'

ออกแบบก่อสร้ าง ตกแต่งงานแสดงสินค้ า

หุ้นสามัญ

27,000

90.00

หุ้นสามัญ

4,996

49.96

บจก.บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ รับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ
งานนิทรรศการและงานบันเทิง

หุ้นสามัญ

750

75.00

บจก.เอ ลิ -งค์

หุ้นสามัญ

99,993

99.99

หุ้นสามัญ

26,667

33.33

หุ้นสามัญ

20,000

40.00

และงานนิทรรศการ
บจก.ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซีพี

จัดการประกวดคาราโอเกะทังใน
และต่างประเทศ

ให้ บริ การจัดหาการแสดงประกอบ
การจัดกิจกรรม

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชนั'

ให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการจัดงาน

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์ )

แสดงและการนําเสนอ

บจก.เอ็กซ์โปซิชนั' เทคโนโลยี

ให้ บริ การติดตังอุ
- ปกรณ์ไฟฟ้าและ
ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

กิจการร่ วมค้ าดรี มบอกซ์ และ

จัดการแสดงละครเพลง

50.00

ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด (“พีเอ็ม”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริษัท ดิอายส์ จํากัด (“ดิอายส์ ”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริ ษัท
135 ล้ านบาท
ให้ บริ การเช่าอุปกรณ์สาํ หรับการจัดการแสดงและการนําเสนอ
(Equipment Rental) เช่นอุปกรณ์เกี'ยวกับภาพ (Image)
อุปกรณ์เกี'ยวกับแสง (Lighting) อุปกรณ์เกี'ยวกับเสียง
(Pro Audio) และอุปกรณ์เกี'ยวกับเอฟเฟคท์ (Effect)

บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.945 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริษัท
15 ล้ านบาท
ให้ บริ การจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
เช่น สือ' ประเภทมัลติมเี ดีย (Multimedia) สือ' ประเภทวีดีโอ
(Video) สือ' ประเภทคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก (Computer
Graphic) และสือ' ประเภทมัลติวดี ีโอ (Multivideo)

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด (เปลี'ยนชื'อจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซิบิชนั' เมื'อวันที' 11 ส.ค. 2552)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนทีช' ําระแล้ วของบริ ษัท
3 ล้ านบาท
ให้ บริ การให้ บริการออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ าง ป้าย
โฆษณาและงานโครงสร้ าง และ ตกแต่งพื -นที'สาํ หรับงานแสดง
สินค้ า หรื องานนิทรรศการ

บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิลยูซพ
ี ี จํากัด (“ซีเอ็มโอ-เคดับเบิลยูซีพี”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
การถือหุ้น
ร้ อยละ 49.96 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
1 ล้ านบาท
ให้ บริ การให้ บริการจัดการประกวดคาราโอเกะทังในประเทศ
ประเภทของธุรกิจ
และต่างประเทศ
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Bayon CM Organizer Co.,Ltd. ( “Bayon CM ” )
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
การถือหุ้น
ร้ อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริษัท
ทุนจดทะเบียน (บาท)
178,250 บาท
ให้ บริ การให้ บริการการจัดงานแสดง การจัดประชุม สัมมนา
ประเภทของธุรกิจ
และนิทรรศการ ในประเทศกัมพูชา
บริษัท เอ ลิงค์ จํากัด (“เอ ลิงค์ ”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
ประเภทของธุรกิจ

บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริษัท
1 ล้ านบาท
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านเป็ นตัวแทน ผู้ประสานงาน ในการ
จัดหาการแสดง และโชว์ตา่ งๆ ทังในและต่
างประเทศ

บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลูชัน จํากัด (“แม็กซ์ ”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 33.33
การถือหุ้น
ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
8 ล้ านบาท
ประเภทของธุรกิจ
ให้ บริ การเช่าจอ LCD และรับจ้ างผลิต
บริษัท เอ็กซ์ โปซิชัน เทคโนโลยี จํากัด (“เอ็กซ์ โป-เทค”)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วน
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน
การถือหุ้น
ร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทีช' ําระแล้ วของบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน (ล้ านบาท)
5 ล้ านบาท
ให้ บริ การด้ านงานระบบสาธารณูปโภคที'เกี'ยวข้ องกับการจัด
ประเภทของธุรกิจ
งานทุกประเภท
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3)โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท และบริษัทย่ อย
ตารางจําแนกรายได้ จากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่ างปี 2549 -2552
ประเภทของรายได้
2549 / 2006
2551 / 2008
2552 / 2009
2550 / 2007
Type of revenue
มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
รายได้ จากการให้ บริการ
บริ หารการจัดงาน
483.89
50.99%
513.78
62.31%
566.63
63.02%
503.91
63.56%
Revenue from event
management business
รายได้ จากการให้ บริการ
ทางด้ านอุปกรณ์
179.94
18.96%
194.33
23.57%
230.19
25.60%
258.54
32.61%
Revenue from equipment
rental business
รายได้ จากการให้ บริการ
ทางด้ านการผลิตสือ' สําหรับนําเสนอ
36.64
3.86%
44.92
5.45%
39.95
4.44%
21.68
2.73%
Revenue from presentation
media production business
รายได้ จากการออกแบบ ตกแต่ง
และก่อสร้ าง
247.97
26.13%
71.51
8.67%
62.39
6.94%
8.64
1.09%
Revenue from design, decoration
and construction
รายได้ จากการจัดการประกวด
คาราโอเกะและการแสดงที'เกี'ยวข้ อง
0.61
0.06%
Revenue from karaoke contest
and related performance
รวม (Total)
949.05
100%
824.54
100%
899.16
100%
792.77
100%
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ตารางจําแนกโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯตามประเภทการให้ บริการ ระหว่ างปี 2549 -2552
รายได้ ของบริ ษัท
2549 / 2006
2550 / 2007
2551 / 2008
2552 / 2009
Company's revenue
มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายได้ จากงานส่งเสริ มการตลาด
118.85
18.21%
135.28
23.75%
152.86
26.52%
169.87
34.04%
และส่งเสริมการจําหน่าย
Revenue from corporate
marketing events
- รายได้ จากงานบันเทิงสาธารณะ
21.28
3.26%
209.83
36.84%
75.93
13.17%
151.01
30.26%
Revenue from public events
- รายได้ จากงานนิทรรศการและ
186.55
28.58%
101.17
17.76%
266.87
46.29%
63.98
12.82%
งานแสดงสินค้ า
Revenue from trade show and
exhibition
- รายได้ จากงานประชุมสัมมนา
65.83
10.09%
15.19
2.67%
10.27
1.78%
2.03
0.41%
Revenue from MICE
- รายได้ จากการรับบริหารจัดงาน
91.39
14.00%
52.31
9.18%
21.34
3.70%
19.20
3.85%
Revenue from event
management function
- รายได้ จากงานออกแบบ ตกแต่ง
166.85
25.56%
15.79
2.77%
21.16
3.67%
89.77
17.99%
Revenue from design&
construction
- รายได้ อนื' ๆ
1.96
0.30%
40.01
7.02%
28.03
4.86%
3.14
0.63%
Other revenue
รวม (Total)
652.71
100%
569.58
100%
576.46
100%
499.00
100%
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ตารางจําแนกรายได้ ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้ า ระหว่ างปี 2549 -2552
รายได้ ของบริ ษัท
2549 / 2006
2550 / 2007
2551 / 2008
2552 / 2009
Company's revenue
มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) % มูลค่า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายได้ จากภาครัฐ
183.73
28.15%
219.05
38.46%
285.19
49.47%
289.87
58.09%
Revenue from government
sector
- รายได้ จากภาคเอกชน
467.02
71.55%
310.53
54.52%
272.22
47.22%
205.99
41.28%
Revenue from private sector
- รายได้ อนื'
1.96
0.30%
3.49
0.61%
11.48
1.99%
3.14
0.63%
Other revenue
- กําไรจากการรับรู้เงินลงทุนตาม
36.51
6.41%
7.57
1.31%
0.00
0.00%
วิธีสว่ นได้ สว่ นเสีย/รายได้ เงินปั นผล
Profit from Investment Sharing
Method/Dividend
รวมรายได้ (Total)
652.71
100%
569.58
100%
576.46
100%
499.00
100%
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4)ภาวะการแข่ งขันและกลยุทธ์ การแข่ งขัน
ภาวะการแข่ งขันและกลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการสร้ างสรรค์ และจัดงานของบริษัท ซีเอ็ม
ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ภาวะการแข่งขันของธุรกิจอีเว้ นท์ในปี 2552 เนื'องจากภาวะการฟื น- ตัวของเศณษฐกิจทังภาในและภายนอก
ทํา
ให้ ลกู ค้ าหันมาสนใจและเพิม' เม็ดเงินในการลงทุน สําหรับการตัดกิจกรรมทางการตลาดเพื'อกระตุ้นยอดขายสินค้ า ดังนันจึงส่งผลให้ ภาวะการแข่งนั ในธุรกิจการจัดงานมีความเข้ มข้ นมากขึ -นไปด้ วย ประกอบกับปั ญหาทางการเมืองที'ยงั คงมีอยู่
ซึง' ส่งผลให้ ลกู ค้ ามีความเข้ มงวดในการใช้ จ่ายเงิน การจัดกิจกรรมแต่ละครัง- จะเรียกผู้รับจ้ างมาแข่งขันเป็ นจํานวนมาก ทํา
ให้ บริ ษัทต่างๆ พยายามแย่งชิงลูกค้ าในทุกรูปแบบ ในส่วนของบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ในการสร้ างความพึงพอใจ และ
รักษาลูกค้ าให้ ใช้ บริ การของบริ ษัทฯอย่างต่อเนื'อง โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าทีม' ีกําลังซื -อสูง ต้ องการการบริ การที'เป็ นเลิศในทุก
ด้ านและ ต้ องการความมัน' ใจในการบริ หารงานอีเว้ นท์ของตนอย่างดีบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอีเว้ นท์ขนาดใหญ่มี
ความน่าเชื'อถือและดําเนินแนวนโยบายความครบวงจรในการจัดการงานอีเว้ นท์ความเชี'ยวชาญเฉพาะทาง ความสามารถ
ในด้ านการผลิต ประสบการณ์ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทําให้ บริษัทฯยังคงได้ รับความน่าเชื'อถือและความ
ไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่างต่อเนื'อง
สําหรับในกลุม่ ลูกค้ าภาครัฐนัน- บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นากลยุทธ์ในการสร้ างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื'อง และเข้ าไปมี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการคิด สร้ างสรรค์รูปแบบงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ซึง'
เป็ นช่องทางให้ บริ ษัทฯ มีฐานข้ อมูลในการเข้ าไปประมูลงานต่างๆ และมีโอกาสได้ รับงานมากขึ -น
นอกจากนี - บริ ษัทฯ ยังคงดําเนินกลยุทธ์ในการรักษาความหลากหลายในประเภทการให้ บริ การไปยัง Event
หลายๆประเภท เพื'อลดความเสีย' งในภาวะเศรษฐกิจที'ผนั ผวน
ภาวะการแข่ งขันในธุรกิจบริการอุปกรณ์ สาํ หรับจัดงานแสดงและการนําเสนอและศักยภาพในการ
แข่ งขันของ บริษัท พีเอ็มเซ็นเตอร์ จํากัด(พีเอ็ม)
พิจารณาธุรกิจให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการนําเสนอในประเทศไทยแล้ วจะพบว่า ถึงแม้ ธุรกิจให้ บริการอุปกรณ์มี
อยูจ่ ํานวนมาก แต่เมื'อเปรี ยบเทียบกับความต้ องการใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าวแล้ ว จะพบว่าธุรกิจให้ บริการอุปกรณ์ในประเทศ
ไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้ องการได้ เพียงพอ เนื'องจากอุปกรณ์ที'มีความทันสมัย และสามารถใช้ งานได้ ตามที'
ลูกค้ าต้ องการมีอยูอ่ ย่างจํากัด และ ผู้ประกอบการน้ อยรายทีม' ีบริ การอุปกรณ์ครบทุกด้ าน ทําให้ การแข่งขันระหว่างกิจการ
ผู้ให้ บริ การอุปกรณ์ยงั อยูใ่ นระดับที'ไม่สงู มากนัก อย่างไรก็ตามหลายหลายบริษัทที'เริ' มเข้ ามาในตลาดเริ'มหาจุดเด่นและ
การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์และเทคโนโลยีที'ทนั สมัยเพิ'มมากขึ -น และมีลกั ษณะของการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ใู ช้
อุปกรณ์ได้ มากขึ -นโดยไม่ต้องอาศัยความชํานาญจากบุคลากรที'เป็ นช่างมากนัก รวมทังสามารถย่
นระยะเวลาของการ
ติดตังและรื
อ- ถอนได้ เร็วกว่าเดิมอีกด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์ด้านตกแต่ง เวทีพร้ อมอุปกรณ์แสงเสียงครบชุด หรื ออุปกรณ์
ด้ านจอภาพทีม' ีการพัฒนารุ่นใหม่ๆ อย่างรวดเร็วด้ วยเหตุนี -เพือ' ดํารงความสามารถในการแข่งขัน พีเอ็มได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญในการจัดให้ มีอปุ กรณ์ที'มีความทันสมัย ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และทันต่อการเปลีย' นแปลงทาง
เทคโนโลยี โดยพีเอ็มได้ จดั ให้ มอี ปุ กรณ์ใหม่ๆ ตามความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื'อง พยายามค้ นหาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที'ควบคูไ่ ปกับอุปกรณ์อย่างทันสมัยที'สดุ
มีการจัดงานแสดงเพื'อโชว์ศกั ยภาพของอุปกรณ์และการนําเสนอ
อุปกรณ์ที'พฒ
ั นาไปมากกว่าเดิมให้ ลกู ค้ าได้ มีโอกาสสัมผัสจริ งในงาน Open House พร้ อมทังมี
- การเตรี ยมหน่วยงานที'ทํา
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หน้ าที'ในการจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพที'จะใช้ งานได้ ตลอดเวลา รวมทังการจั
ดให้ มบี คุ ลากรที'มีความรู้และ
ทักษะในการให้ บริ การเกี'ยวกับอุปกรณ์ให้ แก่ลกู ค้ า ซึง' จะทําให้ พีเอ็มสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ เป็ น
อย่างดี นอกจากนี -พีเอ็มยังมีกลยุทธ์ในการให้ บริ การอุปกรณ์อย่างครบวงจร (Total Solution) ทําให้ ลกู ค้ าได้ รับความ
สะดวกสบายในการใช้ บริ การอุปกรณ์จากทีมงานเดียวกัน ซึง' ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดงานแสดง ปั จจุบนั พีเอ็ม
จึงได้ รับการยอมรับจากทังลู
- กค้ าของบริ ษัทเองและบริ ษัทคูแ่ ข่งขันว่าเป็ นบริษัทผู้ให้ บริ การบริ การ
อุปกรณ์สาํ หรับการ
จัดการแสดงและการนําเสนอทังอุ
- ปกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อุปกรณ์ประเภทแสง (Pro Lighting) อุปกรณ์ประเภท
เสียง (Pro Audio) และอุปกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ที'มีคณ
ุ ภาพและทันสมัย ชันแนวหน้
าบริ ษัทหนึง' ในวงการ
ภาวะการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการจัดทําสือสําหรับการนําเสนอและศักยภาพในการแข่ งขันของ
บริษัท ดิอายส์ จํากัด
หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้ บริ การจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบว่ามีผ้ ปู ระกอบการ
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
แต่ผ้ ปู ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความชํานาญในการจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนออยูเ่ พียง
ประเภทเดียว หรื อสองประเภทเท่านัน- มีผ้ ปู ระกอบการเพียงไม่ทรี' าย ซึง' รวมถึงดิอายส์ด้วย ที'สามารถให้ บริ การจัดทําสือ'
สําหรับการนําเสนอได้ แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่ เป้าหมายหลายกลุม่ มีการดําเนินกิจการที'เป็ นระบบ และได้ รับการ
ยอมรับอย่างกว้ างขวางจากคนในวงการ เพื'อดํารงความสามารถในการแข่งขัน ดิอายส์ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดให้ มี
บริ การจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนอแบบครบวงจรทังสื
- อ' ประเภทวีดีโอ สือ' ประเภทมัลติมีเดีย สือ' ประเภทคอมพิวเตอร์
กราฟฟิ ก และสือ' ประเภทมัลติวดิ ีโอ ซึง' ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และทันต่อการเปลีย' นแปลงทางเทคโนโลยี ใน
ราคาทีเ' หมาะสม นอกจากนันบริ
- ษัทดิอายส์ยยินดีให้ บริ การในการให้ คําปรึกษาและให้ บริ การลูกค้ าอย่างสะดวกสบาย
มากขึ -น ทีมงานและบุคลากรด้ านบริ การลูกค้ ามีหน้ าที'ทจี' ะตอบสนองความต้ องการและดูแลลูกค้ ามากกว่าที'อื'นๆ ซึง' ถือ
เป็ นกลยุทธ์แบบใกล้ ชิดกับลูกค้ าที'จะนํามาซึง' ความคุ้นเคย ความไว้ วางใจและกําลังซื -อในที'สดุ
5) แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะการแข่ งขันในอนาคต
ในปี 2552 เป็ นปี ที'ยงั คงได้ รับผลกระทบจากภาวะการณ์ทางด้ านการเมืองและเศรษฐกิจต่อเนื'องจากปี 2551 ซึง'
ธุรกิจการจัดงานแสดงยังคงได้ รับผลกระทบ จากการลดการใช้ จา่ ยและการระมัดระวังในการใช้ จา่ ยงบประมาณในด้ านนี ทําให้ ในปี 2552 ที'ผา่ นมานับเป็ นปี ที'ภาวะการแข่งขันในธุรกิจการจัดงานแสดงทวีความรุนแรงมากยิ'งขึ -น อย่างไรก็ตาม ใน
ปั จจุบนั การจัดงานแสดงถือเป็ นสิง' ที'จําเป็ นทางการตลาดในยุคปั จจุบนั ทําให้ ลกั ษณะของงานด้ าน Event Management
จะต้ องปรับตัว ให้ มีความเฉพาะเจาะจง มีเอกลักษณ์และปรับเปลีย' นตามกลุม่ เป้าหมายมากขึ -นเรื' อยๆ
อีเว้ นท์ที'จะ
ประสบความสําเร็ จจะต้ องสามารถตอบโจทย์ของลูกค้ าที'ต้องการส่งสารของแบรนด์ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายในงานได้ ดีที'สดุ
สําหรับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม Event management ในปี 2553 คาดการณ์วา่ จะเติบโตมากกว่าอัตรา
การเติบโตของ GDP จากการใช้ จ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ จากกิจกรรมการส่งเสริ มการขายต่างๆของ
ภาคเอกชน
สําหรับแนวโน้ มการแข่งขันในตลาดการจัดกิจกรรมในภาคเอกชน
คาดว่าลูกค้ าจะมุง่ เน้ นการจัดกิจกรรมที'
ส่งเสริ มและกระตุ้นยอดขายอย่างชัดเจน เช่น งานจัดแสดงเพื'อขายสินค้ าและบริ การ งานมหกรรมลดราคาสินค้ าต่างๆ
โดยเฉพาะลูกค้ าในกลุม่ ค้ าปลีก และ Consumer product ส่วนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง' เป็ นกลุม่ ที'มีการใช้ งบ
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การตลาดทางด้ าน Event จํานวนมากอย่างต่อเนื'อง จะยังคงใช้ จ่ายงบในการจัดงานแสดงยนตรกรรมยานยนต์ประจําปี
ซึง' เป็ นงานที'สาํ คัญของธุรกิจยานยนต์ และโดยเฉพาะในปั จจุบนั ตลาดรถยนต์หนั มาให้ ความสนใจกับรถยนต์ประเภท
ประหยัดนํ -ามัน และรักษาสิง' แวดล้ อม (Eco Car)
สําหรับลูกค้ าในภาครัฐ คาดว่าจะเป็ นภาคทีม' ีบทบาทสําคัญในการใช้ จา่ ยในตลาด Event โดยการใช้ จา่ ยเงิน
ของรัฐ จะมุง่ เน้ นในกิจกรรมที'เป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที'ยว การค้ า และ กิจกรรมที'สง่ เสริ มภาพลักษณ์ของ
ประเทศ และการเปิ ดเขตการค้ าเสรี ในภูมิภาคอาเซียน (AFTA) น่าจะทําให้ การแข่งขันเข้ มข้ นมากยิ'งขึ -น บริษัทที'มี
ศักยภาพและมีความบุคคลากรที'มีฝีมือระดับมืออาชีพ ที'สามารถรับงานในระดับนานาชาติได้ นนย่
ั - อมมีความได้ เปรี ยบ
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ Event ที'ได้ รับการยอมรับจากผลงานระดับชาติ และนานาชาติตลอดระยะเวลา
กว่า 20 ปี ในการดําเนินธุรกิจ ยังคงมีความมัน' ใจในคุณภาพงาน และศักยภาพในด้ านต่างๆของบริ ษัทฯ ที'พร้ อมในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื'น ว่าจะยังคงรักษาฐานลูกค้ า และสร้ างยอดขายได้ อย่างต่อเนื'อง
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ปั จจัยความเสียง
1.ความเสียงอันเนืองมาจากความไม่ แน่ นอนของแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลูกค้ า
ปั จจุบนั การจัดกิจกรรมส่งเสริ การตลาด ถือเป็ นเครื' องมือทางการตลาดที'มีประสิทธิภาพ ในการเข้ าถึงผู้บริ โภค
หรื อกลุม่ เป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี หลายบริ ษัทหันมาให้ ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ -น ควบคูไ่ ปกับการ
โฆษณาซึง' เป็ นเครื' องมือทางการตลาดแบบดังเดิ
- ม ดังนัน- การให้ บริ การบริ หารการจัดงานของบริษัทฯ อาจจะได้ รับความ
เสีย' งอันเนื'องมาจากการเปลีย' นแปลงความต้ องการของลูกค้ า อาทิเช่น การปลีย' นแปลงนโยบายทางด้ านการตลาดขอ
งบริ ษั การเปลีย' นแปลงผลิตภัณฑ์ การเปลีย' นแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการเลือ' นระยะเวลาของการจัดทํากิจกรรม
ออกไป เป็ นต้ น ซึง' การเปลีย' นแปลงที'เกิดขึ -นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของบริษัทฯ และ
บริ ษัทในเครื อได้
อย่างไรก็ตาม เนื'องจากบริ ษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอย่างต่อเนื'องกว่า 20 ปี จึงมีฐานลูกค้ าทังจาก
ภาครัฐและเอกชน ดําเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี -บริ ษัทมีนโยบายในการหาลูกค้ ารายใหม่ๆใน
ประเภทธุรกิจที'หลากหลายเพิม' ขึ -น ซึง' ลูกค้ าเหล่านี -จะใช้ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และมี
แนวโน้ มที'การส่งเสริ มการจําหน่ายเป็ นเครื' องมือสําคัญทีใ' ช้ สอื' สารไปยังกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ -น
การวางกลยุทธ์บริ หารอีเว้ นท์ที'เป็ นกิจกรรมของบริ ษัทเอง
เพื'อกระจายความเสีย' งของความไม่แน่นอนซึง'
อาจจะเกิดขึ -นได้ และเพื'อการคาดการณ์อนาคตของตนเองได้ อย่างมัน' คงมากยิง' ขึ -น ซึง' ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับ
ที'นา่ พอใจ หลายอีเว้ นท์เป็ นที'ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง อาทิเช่น Hands Bangkok Countdown,
Splashy Songkran Festival เป็ นต้ น
ในความเป็ นจริ งแล้ วบริ ษัทพยายามที'จะรักษาฐานลูกค้ าเพื'อต่อยอดในปี ถัดไปในลูกค้ าทุกราย ซึง' จะเห็นได้
จากการพยายามเอาใจใส่กบั งาน ต่อยอดผลงานที'ประสบความสําเร็ จของลูกค้ า เพื'อรักษางานในอนาคตอย่างต่อเนื'อง
บริ ษัทมีหน่วยงานดูแลและให้ บริการลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด
น้ อมรับทุกความเห็นเพื'อแก้ ไขและเหนืออื'นใดคือคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของใช้ งบประมาณของลูกค้ าอย่างคุ้มค่าที'สดุ และวัดประสิทธิภาพของงานที'ทําให้ ลกู ค้ าให้ ได้ มากที'สดุ และ
มีคณ
ุ ภาพมากที'สดุ
2.ความเสียงอันเนืองมาจากความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลียนแปลง
นโยบายของภาครัฐ
ธุรกิจการให้ บริ การสร้ างสรรค์และจัดงานอีเว้ นท์ เป็ นธุรกิจทีม' คี วามเกี'ยวข้ องและเชื'อมโยงกับธุรกิจโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ ซึง' มีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก การจับจ่ายใช้ สอยของภาค
ประชาชนและการอยูร่ อดของธุรกิจ
เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการตัดสินใจของเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในการใช้ สอื'
โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซึง' รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดหรื องานอีเว้ นท์ซงึ' เป็ นเครื' องมือทาง
การตลาดเพื'อส่งเสริ มการขาย
เมื'อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตังแต่
- สนิ ค้ าอุปโภคบริ โภคไปจนถึงระดับที'มีผลต่อประเทศ เช่น ด้ าน
พลังงาน มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้ างมาก การดําเนินธุรกิจจึงได้ รับผลกระทบโดยตรงจาก
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ภาวะความเคลือ' นไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น ความมัน' คงทางการเมือง การชุมนุม
ประท้ วงของกลุม่ ต่างๆ
นโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ
ล้ วนแล้ วแต่สง่ ผลให้ เกิดการพิจารณาบทบาทการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และงบประมาณของการจัดกิจกรรมอีเว้ นท์ทงสิ
ั - -น ไม่นบั รวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ ที'ได้ รับการ
ก่อตังและสนั
บสนุนโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมส่งเสริ มสนับสนุนโดยภาคเอกชน เช่นโครงการขนาดใหญ่ทเี' กี'ยวข้ อง
กับการจัดงานเช่น โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื'อการท่องเที'ยว โครงการจัดการประชุมนานาชาติ ที'มคี วาม
อ่อนไหวค่อนข้ างมากกับสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ โครงการด้ านการจัดอีเว้ นท์จงึ ได้ รับผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนเหล่านี -ไปด้ วย
อย่างไรก็ดี บริ ษัทเตรียมความพร้ อมในกรณีนี -อยูเ่ สมอ โดยการพยายามจัดสรรสัดส่วนการสร้ างรายได้ ไม่ให้
พึง' พาแต่ด้านใดด้ านหนึง' ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน หากแต่พยายามกระจายไปยังลูกค้ าหลายๆราย ไม่พงึ' พิงลูกค้ า
รายใดรายหนึง' โดยเฉพาะ หรื อ กระจายการสร้ างรายได้ ไปตามภาวะการณ์ของตลาด นอกจากนี -บริ ษัทฯ มีนโยบาย
รักษาสมดุลของงานที'จะก่อให้ เกิดรายได้ อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบมากที'สดุ รวมทังพยายามวางแนวนโยบายที
'
จะพึง' พางานของตนเอง และมีการวางแผนที'จะบุกในตลาดต่างประเทศรวมทังงานด้
านการประชุมสัมมนาและเลี -ยง
รับรองในระดับนานาชาติ เพื'อรักษาเสถียรภาพและไม่ยดึ ติดอยูก่ บั งานภายในประเทศเท่านัน3.ความเสียงอันเนืองมาจากการเข้ าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ การปรับตัวของลูกค้ าและการ
ปรับตัวเข้ าสู่ตลาดอีเว้ นท์ ของวงการเอเยนซีโฆษณา
มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจการบริ การจัดงานอีเว้ นท์เพิ'มมากขึ -นในแต่ละปี ตัวเลขยอดรายได้ ที'
น่าสนใจทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการทังที
- 'เกี'ยวข้ องกับธุรกิจอยูก่ ่อนแล้ ว เช่นบริ ษัทโฆษณาเอเยนซี' บริ ษัทสือ' และรายการทีวี
ต่างๆ แม้ แต่บริ ษัทที'ให้ บริการด้ านประชาสัมพันธ์ ก็เริ'มกําหนดทิศทางเริ' มปรับตัวที'จะหาลูท่ างเข้ ามาสร้ างมูลค่าสร้ าง
รายได้ จากตลาดธุรกิจบริ หารการจัดงานอีเว้ นท์บ้าง โดยพยายามใช้ จดุ เด่นของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวก
ธุรกิจการจัดงานอีเว้ นท์เข้ าไปร่วมด้ วย การเติบโตในบริ ษัทเหล่านี -ในหมวดอีเว้ นท์ก็สง่ ผลให้ การแข่งขันในธุรกิจทวีความ
รุนแรงเพิ'มมากขึ -น อย่างไรก็ดี ความชํานาญในเรื' องของการจัดงานอีเว้ นท์ในประเภทต่างๆ เป็ นเรื' องประสบกาณ์และ
ความเชี'ยวชาญเฉพาะ แม้ บริ ษัทเหล่านี -จะพยายามสร้ างแผนกอีเว้ นท์เพื'อมาดูแลและจัดงานเอง และเพื'อประโยชน์ใน
ด้ านของการประหยัดต้ นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ความเชี'ยวชาญของบุคลากรคงยังไม่สามารถตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าและ
จัดงานอีเว้ นท์ที'มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริ ษัทที'ทาํ งานด้ านนี -โดยตรงได้
นอกจากนี -แล้ ว ตลาดอีเว้ นท์ยงั มีความเคลือ' นไหวของผู้ประกอบการหรื อลูกค้ าในอดีตที'สงั' สมประสบการณ์
และเรี ยนรู้จากงานอีเว้ นท์ที'บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทที'ทํางานด้ านอีเว้ นท์อื'นๆ จัดงานให้ มาก่อน เกิดการปรับตัว เรียนรู้และจัด
งานอีเว้ นท์เองโดยไม่ต้องอาศัยบริ ษัท Event Management ที'ทําด้ านนี -โดยตรงในบางครัง- อุตสาหกรรมอีเว้ นท์ในปั จจุบนั
จึงไม่เพียงแต่มีคแู่ ข่งและมีการแข่งขันที'เพิ'มสูงขึ -นมากเท่านัน- แต่ยงั ต้ องปรับตัวและรักษาคุณภาพให้ ดียงิ' ๆ ขึ -นไป พร้ อม
กันนันยั
- งต้ องสร้ างการยอมรับจากความสําเร็ จของงานจากลูกค้ า และพยายามพัฒนาศักยภาพทังในด้
- านการบริ การ
เทคโนโลยี หรื อรูปแบบการนําเสนอ อย่างต่อเนื'องอยูเ่ สมอ
บริ ษัทฯ
ได้ พฒ
ั นาและส่งเสริ มการสร้ างคุณภาพของงานอีเว้ นท์ให้ ก้าวไกลมากยิง' ขึ -น
ด้ วยการเปิ ดรับ
เทคโนโลยีใหม่ที'สอดคล้ องกับงานอีเว้ นท์ มีทมี งานดูแลลูกค้ าและให้ คาํ ปรึกษาอย่างใกล้ ชิด พร้ อมสร้ างงานอีเว้ นท์ที'มี
คุณภาพในมุมมองใหม่ๆ ที'เป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัทอยูเ่ สมอ เช่น การหาเครื' องมือทางการตลาดใหม่ๆ หรื อสร้ าง
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ความร่วมมือกับเจ้ าของเทคโนโลยีนนๆ
ั - เพื'อร่วมกันทํางานและเกิดการถ่ายทอดความรู้ ที'ชว่ ยสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั
หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื'อง รวมทังใช้
- ข้อได้ เปรี ยบจากความพร้ อมในทุกๆด้ านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยังตลาดต่างประเทศ เพื'อลดความเสีย' งจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
1) โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชื'อผู้ถือหุ้นรายใหญ่10 รายแรก ณ วันที' 16 มีนาคม 2552 เป็ นดังนี ลําดับที
รายชือผู้ถอื หุ้น
1 กลุม่ คุณาวงศ์
- บริษัท เอส.คิวบิค จํากัด *

จํานวนหุ้น
87,335,100

สัดส่ วนการถือหุ้น
58.22%

- นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
- นางสุรีย์ คุณาวงศ์
- นายเยี'ยม คุณาวงศ์
- นายชเล คุณาวงศ์
- นายคงคุณ คุณาวงศ์
- นายสันติ คุณาวงศ์
- นางสาววรพร คุณาวงศ์
- นายเสริมพงษ์ คุณาวงศ์
2
3
4

- นางสาวอุษณี เกิดพึง' บุญประชา
นายเอนก แซ่โง้ ว
นายวิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2,515,000
2,294,000
2,142,800

1.68%
1.53%
1.43%

5
6
7
8
9

นางสาวชนัดดา ชํานาญเวชกิจ
นางสาวณัฐภัคว์ สกุโณดม
นายวีรชัย อาภาสกุล
Mr.Peter Eric Dennis
นางวราณี เสรีวิวฒ
ั นา

2,946,300
1,991,700
1,600,000
1,320,000
1,050,000

1.96%
1.33%
1.07%
0.88%
0.70%

1,050,000

0.70%

10 นางสาววชิราภรณ์ เจริญชนิกานต์

หมายเหตุ : * ตระกูลคุณาวงศ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของบริ ษัท เอส. คิวบิค จํากัด
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2) โครงสร้ างการจัดการ
การจัดการโครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้ าหน้ าที0บริ หาร (CEO)
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์

CME
Unit

CEO
Office

Internal Audit

Human

CFO

Resource
CM Event
Unit
CM-Art
Unit
C-MEX
Unit
CM MICE
Unit

IT
Finance & Account
Facility
Management
Legal
Business
Development
Corporate
Communication

ประวัติความเป็ นมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญ
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ก่อตังขึ
- -นเมื'อวันที' 5 มิถนุ ายน 2534 โดยนายเสริ มคุณ
คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื'อประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Management) ประเภท
งานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition:
MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้ า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริ มการตลาดและส่งเสริ มการ
จัดจําหน่าย (Marketing & Promotion) ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ'มแรก 1 ล้ านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ' มแรก
จํานวน 4 คน ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที'สาํ คัญของกลุม่ บริ ษัท แสดงได้ โดยสังเขป ดังต่อไปนี -

26

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของกลุ่มบริษัท
พัฒนาการในช่ วงแรก
ปี
พ.ศ.
2529

พ.ศ.
2533
พ.ศ.
2534
พ.ศ.
2535

พัฒนาการที'สาํ คัญ
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ได้ จดั ตังบริ
- ษัท ดิอายส์ จํากัด ขึ -นเป็ นบริ ษัทแรกในกลุม่ บริ ษัท
เพื'อให้ บริ การผลิตสือ' ประเภทมัลติมิเดีย และมัลติวิชนั' ในขณะนัน- นับได้ วา่ ดิอายส์เป็ น
หนึง' ในบริ ษัทผู้ให้ บริ การผลิตประเภทสือ' มัลติมิเดีย และมัลติวชิ นั' ชันนํ
- าของประเทศ
ไทย
บริ ษัท พรี เซนเตชัน' มีเดีย ซัพพลายส์ จํากัด (ในปั จจุบนั เปลีย' นชื'อเป็ นบริ ษัท พีเอ็ม
เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ รับการจัดตังขึ
- -น เพื'อให้ บริ การสนับสนุนทางด้ านเครื' องมือสําหรับ
การแสดงและการนําเสนอแก่ดิอายส์
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด ได้ รับการจัดตังขึ
- -น เพื'อให้ บริ การบริ หารการจัดงาน
ซึง' นับได้ วา่ ในช่วงนัน- บริ ษัทฯ เป็ นหนึง' ในผู้บกุ เบิกธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงาน ใน
ประเทศไทย
ผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทได้ รวมการดําเนินงานของทังสามบริ
ษัทเข้ าด้ วยกัน และจัดตังกลุม่ บริ ษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึ -น ซึง' นับได้ วา่ ในช่วงนันกลุ
- ม่ บริ ษัทดิอายส์
เป็ นหนึง' ในไม่กี'บริ ษัทที'สามารถให้ บริ การบริ หารการจัดงานได้ แบบครบวงจร

ความก้ าวหน้ าและพัฒนาการของกลุ่มบริษัท
ปี
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2541

พัฒนาการที'สาํ คัญ
มีการเปลีย' นแปลงโครงสร้ างการบริ หารงานของกลุม่ โดยการจัดตังกลุ
- ม่ บริ ษัท
เอส. คิวบิค ขึ -นมาแทนกลุม่ บริ ษัทดิอายส์ และมีการจัดตังบริ
- ษัท เอส. คิวบิค
จํากัด ขึ -นเพื'อถือหุ้น และทําหน้ าที'ควบคุมและดูแลงานทางด้ านการเงิน การ
บัญชี และการตรวจสอบภายในของแต่ละบริ ษัทภายในกลุม่
บริ ษัทฯ มีการเปลีย' นแปลงนโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที'สาํ คัญของ
บริ ษัทฯ โดยหันมาให้ ความสําคัญกับธุรกิจประเภทงานบันเทิงสาธารณะ
(Public Event) และงานการประชุมสัมมนา (MICE) มากขึ -น เนื'องจากเล็งเห็น
ว่าธุรกิจทังสองประเภทน่
าจะมีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโตที'สงู ในอนาคต
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พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

พ.ศ.
2544-2546
พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้ บริการผลิตสือ' สําหรับการนําเสนอเพิ'มมากขึ -น โดย
การให้ บริ การผลิตสือ' ประเภท วีดโี อ 3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนราม่า เกมส์
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทังแก่
- บริ ษัทอื'นๆภายในเครื อ และลูกค้ า
ภายนอก
ในปี เดียวกัน บริษัทฯ ได้ จดั งานประชุมสหพันธ์บรรณารักษ์ นานาชาติประจําปี
ครัง- ที' 65 (the 65 th Annual Conference of the International Federation of
Library Association) ซึง' มีบรรณารักษ์ กว่า 2000 คน จากทัว' โลกมาร่วมประชุม
ด้ วย
ผู้บริ หารของพีเอ็มได้ เปลีย' นแปลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้ น
การให้ บริ การทางด้ านเครื' องมือสําหรับการจัดการแสดงและการนําเสนอแบบ
ครบวงจร (Production Solutions Management) ทังในด้
- านแสง (Pro
Lighting) ด้ านภาพ (Pro Image) ด้ านเสียง (Pro Sound) และด้ านเทคนิค
พิเศษ (Special Effect)
บริ ษัทได้ จดั งาน หรื อร่วมจัดงานทังในระดั
บชาติ และนานาชาติ หลายงาน เช่น
งาน APEC CEO Summit งาน OTOP City งานแม่นํ -าของแผ่นดิน งานฉลอง
เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็ นต้ น
กลุม่ บริ ษัทมีการเปลีย' นแปลงโครงสร้ างเงินทุนและการถือหุ้นครัง- ใหญ่เพื'อ
เตรี ยมการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยการเพิ'มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯจาก 8 ล้ านบาท เป็ น 59 ล้ านบาท และ 150 ล้ านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี - ยังมีการเปลีย' นแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท โดยบริ ษัท
ฯ ได้ เข้ าไปถือหุ้นของพีเอ็ม และดิอายส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.997 และ 99.84
ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ วของแต่ละบริ ษัท ตามลําดับ ส่วน บริ ษัท เอส. คิว
บิค จํากัด นันกลายเป็
นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ แปลงสภาพเป็ น
บริ ษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2546 และเปลีย' นชื'อเป็ น บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไน
เซอร์ จํากัด (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited)
บริ ษัทได้ เพิ'มเงินลงทุนในบริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด โดยบริษัทถือหุ้นของ
พีเอ็มในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว 135 ล้ านบาท
(เดิม 39.90 ล้ านบาท) และได้ เพิม' เงินลงทุนในบริ ษัท ดิอายส์ จํากัด โดยบริ ษัท
ถือหุ้นของดิอายส์ในสัดส่วนร้ อยละ 99.45 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว 15
ล้ านบาท (เดิม 5 ล้ านบาท)
บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบชิ นั' จํากัด โดยบริ ษัทถือหุ้นของซี-เม็กซ์
ในสัดส่วนร้ อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว 3 ล้ านบาท และได้ ลงทุนใน
บริ ษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซีพี จํากัด โดยบริษัทถือหุ้นของซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซี
พี ในสัดส่วนร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที'ชําระแล้ ว 1 ล้ านบาท
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พ.ศ. 2549

บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทุนใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
75

พ.ศ. 2550

บริ ษัทเป็ นผู้จดั งานที'ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ แก่ การจัดพิธีเปิ ดปิ ด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครัง- ที' 24 และ การจัดงานแสดง
แสงสีเสียง Legend of Angkor Wat ที'ประเทศกัมพูชา นอกจากนี -บริ ษัทได้
ลงทุนในบริ ษัท เอ ลิ -งค์ จํากัด โดยบริ ษัทถือหุ้นของเอ ลิ -งค์ในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท เพื'อให้ บริ การด้ านการเป็ นตัวแทน ผู้
ประสานงาน ในการจัดหาการแสดง และโชว์ตา่ งๆ ทังในและต่
างประเทศ
บริ ษัทได้ ทําการขยายการลงทุนโดยการเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กโปซิชนั'
เทคโนโลยี จํากัด ซึง' ให้ การบริ การในด้ านการติดตังระบบสาธารณู
โภคที'
เกี'ยวข้ องกับการจัดอีเว้ นท์ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ ในปี นี - บริ ษัทฯ
ประสบความความสําเร็ จได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้ านแนวคิด สําหรับพาวิล
เลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des
Expositions: BIE จากผลงานการสร้ างศาลาไทยในงาน Expo ระดับนานาชาติ
ในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผ้ อู อกงาน
102 ประเทศทัว' โลก
บริ ษัทได้ มีการเปิ ดตัวแผนก CM MICE เพื'อรองรับงานการจัดประชุมและสัมนา
โดยทีงานทีม' ีปะสบการณ์ในกาจัดประชุมและสัมนาระดับนานาชาติ และวาง
นโยบาย ASEAN Platform เพื'อให้ สอดคล้ องกับการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดเวลากว่า 20 ปี นับตังแต่
- การก่อตังบริ
- ษัทฯ บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจอยู่ 4 ประการ อัน
ได้ แก่
1.
การดําเนินธุรกิจเพื'อให้ บริ ษัทฯเป็ นกิจการผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงานทีเ' ป็ นของคนไทยซึง' มี
มาตรฐานในการให้ บริ การ และสามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ (International Standard Thai Event
Management Company)
2.
การรักษาสถานะความเป็ นหนึง' ในผู้นําในธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานในประเทศไทย
(Maintain Leadership in the Event Management Business in Thailand)
3.
การดําเนินธุรกิจโดยเน้ นหลักบรรษัทภิบาล เพื'อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที'เท่าเทียมกันแก่ผ้ ทู เี' กี'ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย (Good Corporate Governance to Balance Interest of Stakeholders)
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4.
การเป็ นพลเมืองที'ดีของสังคมไทยโดยให้ การสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Good Citizen for
Thai Society by Supporting Thai Art and Culture)

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายที'จะรักษาสถานะการเป็ นหนึง' ในผู้นําตลาดในธุรกิจบริ หารการจัดงาน สําหรับกิจกรรมการ
จัดการประชุมสัมมนา และการจัดงานบันเทิงสาธารณะ และเพิม' ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบริ หารการจัดงานสําหรับงาน
นิทรรศการและแสดงสินค้ า และกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริ มการจัดจําหน่าย โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของการให้ บริ การ เพือ' ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้ า นอกจากนี - บริ ษัทฯ ยังมี
เป้าหมายที'จะเพิ'มยอดรายได้ และกําไรของบริษัทฯ โดยมุง่ เจาะตลาดที'คาดว่าจะมีศกั ยภาพในการเติบโตที'ดี อันได้ แก่
ตลาดงานบันเทิงสาธารณะ ตลาดการจัดประชุมสัมมนา และตลาดงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ นอกจากนี -ยังได้ มี
การจัดและบริ หารงานในรูปแบบของกิจกรรมบันเทิง ซึง' จัดโดยบริ ษัทฯ เองด้ วย และในช่วงที'ผา่ นมา ผู้บริ หารของบริ ษัท
ฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนือ' งจากเห็นว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นสิง' ที'ชี -ให้ เห็นถึง
ความเป็ นไทย โดยให้ การเชิดชู สนับสนุนและส่งเสริ มศิลปะ และวัฒนธรรมไทยในแขนงต่างๆ และเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที'สาํ คัญอีกประการหนึง' คือ การดํารงตนเป็ นพลเมืองที'ดีของสังคมไทยของทังผู
- ้ บริ หารและ
พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ และของทุกบริ ษัทภายในกลุม่
3)การจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังสิ
- -นจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริ หาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ มีกรรมการทังหมดจํ
านวน 6 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี วัชโรทัย
ประธานกรรมการ***
1. นายรัตนาวุธ
รอดคําดี
กรรมการ***
2. รศ.จุมพล
3. นายอนันต์
เกตุพิทยา****
กรรมการ***
4. นายเสริ มคุณ
คุณาวงศ์
กรรมการ**
5. นางสุรีย์
คุณาวงศ์
กรรมการ**
6. นางสาวอุษณี
เกิดพึง' บุญประชา
กรรมการ
โดยมีนางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล เป็ นเลขานุการบริ ษัท
*

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื'อผูกพันบริ ษัทฯ คือ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ หรื อ นางสุรีย์ คุณาวงศ์
ท่านใดท่านหนึง' ลงลายมือชื'อ และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
**
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*** กรรมการอิสระ
**** กรรมการตรวจสอบที'มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท
คุณสมบัติ และการแต่ งตังคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยประธานกรรมการ และกรรมการ และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
หรื อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดอย่
างใดอย่างหนึง' ที'มากกว่า
2. กรรมการมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด โดยมีวาระในการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี
3. การแต่งตังกรรมการต้
องมีความโปร่งใส โดยเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยเสนอชื'อบุคคลพร้ อมประวัติ
เพื'อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการผ่านคณะกรรมการบริ ษัท เพือ' พิจารณานําเสนอขอรับการอนุมตั ิแต่งตังจากที'ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
- - กระบวนการสรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอ
ชื'อบุคคลเพื'อเข้ ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ ด้วย
คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็ นอิสระในการที'จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและ
ตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ เพื'อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท ภายใต้ การนําของประธานกรรมการสามารถกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกําหนดให้ ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตังจากคณะกรรมการบริ
ษัทจํานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยทังหมดต้
องเป็ นกรรมการ
อิสระตามคุณสมบัติที'กําหนดไว้ ในหัวข้ อกรรมการอิสระ และอย่างน้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรื อ
การเงิน เพื'อทําหน้ าที'ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรวม 8 ครัง- โดยมีรายละเอียดการเข้ า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทดังนี ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

จํานวนครงที
ั เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย

ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

8/8

รศ. จุมพล รอดคําดี

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

8/8

นายอนันต์ เกตุพท
ิ ยา

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

8/8

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

กรรมการ

7/8

นางสุรย
ี ์ คุณาวงศ์

กรรมการ

8/8

นางสาวอุษณี เกิดพึง& บุญประชา

กรรมการ

8/8

คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระทังหมดจํ
านวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี 1.
รศ.จุมพล
รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.
นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
นายรัตนาวุธ
วัชโรทัย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนายวุฒิพนั ธ์ ธนะเมธานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง- โดยมี
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี -

ชื'อ - สกุล
รศ.จุมพล รอดคําดี
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
นายอนันต์ เกตุพิทยา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนครัง- ที'เข้ าประชุม
4/4
3/4
4/4

คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
1. ต้ องมีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ กับมีความเป็ นอิสระในการที'จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 (หนึง' ) ของจํานวนหุ้นทีม' ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที'อาจมีความขัดแย้ ง
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3. ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที'ปรึกษาที'ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที'อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
คณะผู้บริหาร
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯมีคณะผู้บริ หารซึ'งประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที'ในระดับบริ หารจํานวน 7 ท่าน*
ดังรายนามต่อไปนี 1. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร

2. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์

รองประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หารและกรรมการผู้จดั การ

3. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั'

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน

4. นางสาวปณิธดา คล้ ายมณี

กรรมการผู้จดั การ

5. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ กรรมการผู้จดั การ
6. นางสาวศุภนีวรรณ ทันจิตต์

กรรมการผู้จดั การ

7. นางสาวรุ่งอรุโนทัย ศรัยกิจ

รองกรรมการผู้จดั การ

* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที'จะแต่งตังเป็
- นกรรมการ กรรมการทุกท่าน
ได้ รับการแต่งตังจากที
'ประชุมผุ้ถือหุ้น
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2552 บริ ษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปค่าเบี -ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนเงิน
รวมทังสิ
- -น 1.64 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี -
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หน่วย : บาท
ชือ - สกุล

ตําแหน่ง

ค่าเบียประชุม

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย

ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

400,000

รศ. จุมพล รอดคําดี

กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

300,000

นายอนันต์ เกตุพท
ิ ยา

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ

240,000

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

กรรมการ

200,000

นางสุรย
ี ์ คุณาวงศ์

กรรมการ

200,000

นางสาวอุษณี เกิดพึง& บุญประชา

กรรมการ

200,000

นางสาวสุวลี เลิศตระกูล

กรรมการ (ลาออกเมือ
& วันที& 10 ส.ค. 52)

100,000

รวม

(2)

1,640,000

ค่าตอบแทนของคณะผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี 2552 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้ คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง'
ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าทีใ' นระดับบริ หารจํานวน 7 ท่านดังมีรายนามแสดงไว้ ในเอกสารแนบท้ าย 1.1 รวม
เป็ นเงินทังสิ
- -น 14.4 ล้ านบาท
จํานวนพนักงาน
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทังหมด
363 คน คิดเป็ นพนักงาน
ประจําทังสิ
- -น 351 คน และพนักงานชัว' คราวทังสิ
- -น 12 คน ดังต่อไปนี -บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) มีพนักงานประจําทังสิ
- -น 143 คน
และพนักงานชัว' คราวรวมทังสิ
- -น 11 คน
-บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิ
- -น 140 คน
-บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิ
- -น 25 คน
-บริ ษัท เวิคร์ แมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิ
- -น 5 คน
และพนักงานชัว' คราว 1 คน
- บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั' เทคโนโลยี จํากัด พนักงานประจําทังสิ
- -น 38 คน

4)การปฏิบัตติ ามหลักกํากับดูแลกิจการทีดี
หมวดที 1 . สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยการควบคุมผ่านบริ ษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
ทําหน้ าที'แทนตน
และมี สิท ธิ ใ นการตัด สิน ใจเกี' ยวกับ การเปลี'ยนแปลงที'สําคัญของบริ ษั ท ซึ'งคณะกรรมการบริ ษั ทได้ ต ระหนักและให้
ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที'ดี และได้ กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื'อสร้ างมัน' ใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิขนพื
ั - -นฐาน ด้ วยความเชื'อที'วา่ การบริ หารงานด้ วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะสามารถพัฒนา
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องค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าในธุรกิจต่อไปได้ อีกทังยั
- งเป็ นการสร้ างความเชื'อมัน' ให้ แก่ผ้ เู กี'ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ'งจะนําประโยชน์
สูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้เกี'ยวข้ องโดยรวม จึงได้ กําหนดนโยบายเกี'ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิตา่ ง ๆ ที'พงึ มีและพึงได้
• ในการประชุมสามัญประจําปี คณะกรรมการได้ กําหนดให้ บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
- อมูล
ประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
'เกี'ยวข้ องกับเรื' องที'ต้องตัดสินใจในที'ประชุม ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้ อย 14 วัน และยังได้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง
Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนที'จะจัดส่งเอกสาร เพื'อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ป
ู ระชุม
ได้ ศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ า บริ ษัทได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 ชัว' โมง
เสมอ ทังนี
- -คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการบันทึกการประชุมที'ผ่านการรับรองจากผู้ถือหุ้น และพร้ อมที'จะให้
ผู้เกี'ยวข้ องตรวจสอบได้
• ก่อนเริ' ม ประชุมทุกครั ง- ประธานกรรมการจะชี แ- จงวิธี การลงคะแนนและนับคะแนน และในระหว่างการ
ประชุม ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างโปร่ งใส พร้ อมทังเปิ
- ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทังให้
- ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ในการดําเนินงานของบริ ษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจํากัดเวลา และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นล่วงหน้ าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง Website: http://www.cmogroup.com/ir หรื อทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้ วย
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง- คณะกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุม และได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของผู้
ถือหุ้นในเรื' องที'เกี'ยวข้ อง
•

หมวดที 2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ มี
การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายดังต่อไปนี • บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเพิ'มวาระการประชุม หรื อเสนอชื'อบุคคลเพื'อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้ า ผ่านทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรื อทาง Email Address: cmoir@cm.co.th
• ผู้ถือหุ้นที'เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท จะไม่เพิ'มวาระการประชุมที'ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าต่อผู้ถือหุ้นรายอื'น
โดยไม่มีความจําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที'ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
• ผู้ถือหุ้นที'ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ ตวั แทนเข้ าร่ วมประชุมออกเสียงในการประชุม
โดยใช้ ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื'อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
• คณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที'สาํ คัญเกี'ยวกับรายการเกี'ยวโยง เพื'อความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการที'มีสว่ นได้ เสีย จะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียง
• บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ มีการลงคะแนนเลือกผู้ที'จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
• บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต รวมทังเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir
• บริ ษัทมีการจัดทําข้ อพึงปฏิบตั ิเกี'ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร และมีการประกาศแจ้ งให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และยึดถือ
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เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที'ตามภารกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื'อสัตย์ สุจริ ต อย่างมีจริ ยธรรม และ
คุณธรรม อีกทังไม่
- ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพื'อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
หมวดที 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวตาม
ตามข้ อกําหนดของกฎหมาย หรื อข้ อตกลงที'ได้ ทําไว้ กบั บริ ษัท ผู้ที'มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้ าหนี -,
ลูกค้ า, คูแ่ ข่ง ,ผู้สอบบัญชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้ โอกาส และปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค
ตามแต่ละกลุม่ ทังนี
- -บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที'มีสว่ นได้ เสียดังนี • ลูกค้ า - CMO Group มีการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครั ด และประสานงานกับลูกค้ าอย่างสมํ'าเสมอ
เพื'อให้ สามารถสร้ างสรรค์งานที'มีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์ตามความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน ตรง
เวลา
• พนักงาน – CMO Group สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคํานึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ
เพื'อให้ ทํางานในตําแหน่งที'เหมาะสม รวมทังส่
- งเสริ มพนักงานให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในการทํางานอย่างเท่า
เทียมกัน
• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกําหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที'กํากับดูแล
อย่างเคร่งครัด และพร้ อมให้ การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ เพื'อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
• ผู้ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู ้ า/ผู้ขายราย
ใหม่ เข้ ามานําเสนอสินค้ า/บริ การอย่างสมํ'าเสมอ
• คู่แข่ง – CMO Group ถือปฏิบตั ิต่อคู่แข่งด้ วยความเสมอภาค บริ ษัทได้ มีสว่ นร่ วมในการก่อตังสมาคมธุ
รกิจ
ุ ภาพ อีกทังสร้ างสรรค์การจัดงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อสร้ างมาตรฐานงานด้ าน Event ของไทยให้ ได้ คณ
เป็ นการสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management ให้ กบั ประชาชนที'สนใจ
• สัง คม – CMO Group ได้ กํ า หนดนโยบายเพื' อให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สงั คม ดัง จะเห็ นได้ จ ากการส่ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เช่นการจัดงานที'แสดงถึงศิลปวัฒธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัดงาน
ต่างๆ เพื'อสะท้ อนให้ เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการอนุรักษ์ สิ'งแวดล้ อม ซึ'งมีนโยบายให้
สอดแทรกการรณรงค์เพื'อรักษาสิ'งแวดล้ อม เช่นการนําเสนอของที'ระลึกที'เป็ นมิตรกับสิ'งแวดล้ อมให้ แก่
ลูกค้ าของบริ ษัท เป็ นต้ น
หมวดที 4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื' องเกี'ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที'มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนที'ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื'อถือได้ สมํ'าเสมอ และทันต่อเวลา ซึ'งฝ่ ายบริ หารได้ ให้ ความสําคัญและยึดถือ
ปฏิบตั ิมาโดยตลอด นอกจากนี -บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้ าที'ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ภาครัฐที'เกี'ยวข้ อง และบุคคลทัว' ไป เพื'อนําเสนอข่าวสารและสร้ างความมัน' ใจว่าบริ ษัทฯ สามารถจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลที'สาํ คัญได้ อย่างถูกต้ อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที'กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมการได้ พิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วนทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ผ่านทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir
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•
•

•
•
•
•

คณะกรรมการได้ รายงานนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที'ดีรวมทัง- การประเมินการควบคุมภายในผ่าน
รายงานประจําปี
ในปี 2552 คณะกรรมการบริ ษั ทได้ จัดให้ มีการประชุม จํ านวน 8 ครัง- และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครัง- โดยทุกครัง- ที'บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ ง
ให้ กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจั
- ดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่กรรมการทุก
ท่าน
เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง' แวดล้ อม และสังคม
เปิ ดเผยนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยรายการที'เกี'ยวโยงกันในงบการเงิน โดยได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง' หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว' ไปสามารถซักถามข้ อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมการที'มีภ าวะผู้นํ า, วิส ัยทัศน์ มีคุณสมบัติ หลากหลายทัง- ในด้ านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ านที'เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื'อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ู
ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี 1. โครงสร้ างคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ มีกรรมการจํ านวน 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ'งสัดส่วนของกรรมการ
อิ ส ระมี จํ า นวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง- หมดตามมาตรฐานที' ดี ที' ถูก กํ า หนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ น
บุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร นโยบายในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จะถูกกําหนดโดยคณะ
ผู้บริ หารซึ'งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที'ในระดับบริ หารจํานวน 7 ท่าน เพื'อให้ มนั' ใจได้ ว่าการวางแผนและ
การตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ ถกู ผูกขาดโดยบุคคลเพียงคนเดียว หรื อกลุม่ บุคคล
เดียว
• ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง- คณะกรรมการต้ องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 หรื อจํานวนใกล้ ที'สดุ
กับส่วน 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทังหมด
โดยในปี แรกและปี ที'สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการผู้ที'อยู่ในตําแหน่งนานที'สดุ เป็ นผู้ออก
จากตําแหน่ง คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่
ละท่านให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจําปี
• เพื'อให้ เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการบริ หาร คณะกรรมการจึงได้ กําหนดอํานาจของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ (ประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร) ไว้ อย่างชัดเจน โดยตําแหน่งประธานกรรมการ และ
กรรมการการผู้จดั การของบริ ษัท มิได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน
• คณะกรรมการบริ ษัท ได้ คดั เลือกกรรมการอิสระ ที'มิ ได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัท เพื' อดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
•
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•

บริ ษัทมีประธานเจ้ าหน้ าที'การเงินเป็ นเลขานุการประจําบริ ษัทซึ'งทําหน้ าที'ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที'คณะกรรมการต้ องทราบ และต้ องปฏิบตั ิตาม

2. กรรมการชุดย่ อย
•

คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ซึ'งประกอบไปด้ วย กรรมการที'มีความเป็ นอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการทัง- 3 ท่าน
ดังกล่าว มิได้ มีตําแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที'บริ หาร หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษัท เพื'อช่วยในการกํากับดูแล
กิจการ

3. บทบาท หน้ าที และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
•

•

•

•

•

คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที'พิจารณา ให้ ความเห็น และเสนอแนะเกี'ยวกับการดําเนินงานในเรื' องที'
สําคัญของบริ ษัท รวมถึงการควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินงานได้ โดยบรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์
แผนงาน และงบประมาณประจําปี ที'ได้ กําหนดไว้
คณะกรรมการยึดถือข้ อพึงปฏิบตั ิเกี'ยวกับจรรยาบรรณเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที'ตามภารกิจของ
บริ ษัทฯ ด้ วยความซื'อสัตย์ สุจริ ต อย่างมีจริ ยธรรม และคุณธรรม เพื'อให้ บรรลุผลตามเจตนารมณ์ ที'
กําหนดไว้
บริ ษัท มีนโยบายที'จะหลีกเลี'ยงมิให้ เกิดรายการที'เกี'ยวโยงกัน หรื อรายการที'ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ด้ านผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามกรณีที'เกิดรายการที'เกี'ยวโยงกัน บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หน่วยงานที'
เกี'ยวข้ องรวบรวมข้ อมูลที'เกี'ยวกับรายการเกี'ยวโยงกันดังกล่าว ก่อนที'จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื'อพิจารณาให้ ความเห็น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื'อพิจารณา
อนุมตั ิ โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทํารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมตั ิทํารายการนันๆ
- ทังนี
- เพื' อ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บกฎเกณฑ์ ข อง สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที'จะปรากฎ
ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ -นตามมาตรฐานการบัญชีที'ได้ รับการรับรอง
ทัว' ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที'เหมาะสม และมีการปฏิบตั ิอย่างสมํ'าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทังมี
- การเปิ ดเผยข้ อมูลที'สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทมีการควบคุม ดูแลการดําเนินงานในด้ านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท
โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
o การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน
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o ดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
o พิ จ ารณาคัด เลื อ กแต่ ง ตัง- ผู้ต รวจสอบภายนอก ตลอดจนจัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4. การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึง' กําหนดให้ ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อย
3 เดื อนต่อ ครั ง- คณะกรรมการกํ าหนดให้ มี การประชุมล่วงหน้ า และมีการนัดหมายประชุม พิเศษ
เพิ'มเติมตามความจําเป็ น โดยในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ จํานวน 8 ครัง- ทุกครัง- ที'
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ กรรมการทุก
ท่านทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจั
- ดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่กรรมการทุกท่าน โดยใน
การประชุมแต่ละครัง- กรรมการแต่ละท่านสามารถที'จะแสดงความคิดเห็นต่อที'ประชุมได้ อย่างมีอิสระ
และมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยหนึ'งครัง- ต่อ 3 เดือน โดย
ในปี 2552 มีการประชุมทังสิ
- -น 4 ครัง- โดยมีผ้ ตู รวจสอบภายในทําหน้ าที'เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการประชุม ซึ'งในการประชุมแต่ละครั ง- เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจั
- ดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมแก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื'อมีวาระที'จะต้ อวพิจารณางบการเงินในการ
ประชุมกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และประธานเจ้ าหน้ าที'การเงิน
เข้ าร่วมประชุม เพื'อให้ ความเห็นต่องบการเงิน
•

5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
•

บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่าง
รอบคอบ และได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดย
ค่า ตอบแทนอยู่ใ นระดับเดีย วกับอุตสาหกรรม และสูงเพี ยงพอที'จ ะดึงดูดและรั กษากรรมการที' มี
คุณ สมบัติ ที' ต้ อ งการ ในส่ว นของค่า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที' ใ นระดับบริ ห ารเป็ นไปตามหลัก การและ
นโยบายที'คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด ซึ'งเชื'อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที'บริ หารแต่ละท่าน รวมทังผลการประกอบการของบริ
ษัทฯ มาประกอบการ
พิจารณา

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริ หาร
•

คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรม และให้ ความรู้ แก่ผ้ ูเกี'ยวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท อันได้ แก่ ผู้บริ หาร, เลขานุการบริ ษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื'อให้ มีการปรับปรุ ง
การปฏิ บัติ ง านอย่ า งต่ อ เนื' อ ง เช่ น การส่ง บุค คลที' เ กี' ย วข้ อ งเข้ า อบรมในหลัก สูต รต่ า งๆที' ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสมาคมที'เกี'ยวข้ องได้ จดั ขึ -น เป็ นต้ น
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5)มาตราการดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยการระมัดระวังข้ อมูลในงบการเงิน ไม่ให้ ผ้ ทู ี'ไม่มีสว่ น
เกี'ยวข้ องกับงบการเงินทราบข้ อมูลก่อนการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร
รับทราบถึงแนวทางที'เหมาะสม เกี'ยวกับการซื -อขายหุ้นในช่วงที'มกี ารเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการซื -อขายหุ้นในช่วง
1 เดือนก่อนการเผยแพร่และ 1 อาทิตย์หลังการเผยแพร่งบการเงิน
6)การควบคุมภายใน
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง' มีการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที'
คณะกรรมการได้ รับมอบหมายให้ กํากับดูแล ตามข้ อกําหนดที'ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee Charter) โดยยึดหลักเกณฑ์ทกี' ําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สรุปความเห็นว่า บริ ษัทมี
ระบบการกํากับดูแลกิจการที'ดีตามหลักของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในทีเ' หมาะสมเพียงพอ ระบบการ
ควบคุมภายในไม่มีรายการที'เป็ นผลกระทบต่อบริ ษัทที'เป็ นสาระสําคัญ
การควบคุมภายใน
CMO Group ได้ มีการกําหนด และพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังด้ านสภาพแวดล้ อมภายใน, การประเมินความเสีย' ง และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื'อง โดยมีการจัดโครงสร้ าง
องค์กรที'เหมาะสมกับแผนธุรกิจ และสภาพแวดล้ อมของธุรกิจทีเ' ปลีย' นแปลงอย่างต่อเนื'อง กําหนดหน้ าที'ความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงาน กระจายอํานาจให้ มกี ารสอบยันกันอย่างเป็ นอิสระ บริ ษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากคุณภาพ,
ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อตําแหน่งงาน รวมทังจั
- ดทําแนวปฏิบตั ิและคูม่ ืออํานาจดําเนินการที'เหมาะสมกับ
ธุรกิจ เพื'อให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีม' ีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็ นไปตามตามหลักการดูแลกิจการที'ดี
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ มีอิสระ โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
เครื' องมือในการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อความเป็ นอิสระ อันเป็ นผลให้ บรัษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที'ดี รวมทังให้
- เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริ ษัทและสภาพแวดล้ อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้
บริ ษัทปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี -คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ร่วมพิจารณา
ความน่าเชื'อถือในความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอให้ เกิดความโปร่ งใส ตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที'ดี
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6)นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทังนี
- -ขึ -นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในช่วงปี ที'ผา่ นมา และ
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ
พีเอ็มและดิอายส์มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล และสํารองตามกฏหมาย ทังนี
- -ขึ -นอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ โครงการใน
การดําเนินธุรกิจในอนาคตของแต่ละบริ ษัท
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รายการระหว่ างกัน
รายชือกิจการทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ 10 ขึนไป
ชือบริษัท
บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริการอุปกรณ์สาํ หรับการจัดงาน
แสดงและการนําเสนอ

ชนิดของหุ้น
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้นทีถือ(หุ้น) สัดส่ วนการถือหุ้น(%)
1,349,991
99.99

บจก. ดิอายส์

ให้ บริการจัดทําสือ' สําหรับการนําเสนอ

หุ้นสามัญ

149,918

99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบิชนั'

ออกแบบก่อสร้ าง ตกแต่งงานแสดงสินค้ า
และงานนิทรรศการ

หุ้นสามัญ

27,000

90.00

บจก.ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซีพี

จัดการประกวดคาราโอเกะทังใน
และต่างประเทศ

หุ้นสามัญ

4,996

49.96

บจก.บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ รับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ
งานนิทรรศการและงานบันเทิง

หุ้นสามัญ

750

75.00

บจก.เอ ลิ -งค์

ให้ บริการจัดหาการแสดงประกอบ
การจัดกิจกรรม

หุ้นสามัญ

99,993

99.99

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชนั'
(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์ )

ให้ บริการอุปกรณ์สาํ หรับการจัดงาน
แสดงและการนําเสนอ

หุ้นสามัญ

26,667

33.33

บจก.เอ็กซ์โปซิชนั' เทคโนโลยี

ให้ บริการติดตังอุ
- ปกรณ์ไฟฟ้ าและ
ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

หุ้นสามัญ

20,000

40.00

กิจการร่วมค้ าดรีมบอกซ์ และ
ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์

จัดการแสดงละครเพลง

50.00

รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลอื'นที'อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อมูลระหว่างกันรวมทังมู
- ลค่า
ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
หัวข้ อ 4
การทํารายการระหว่างกันนี - เป็ นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็ นราคาทีต' กลงร่วมกันและเป็ นไปตามราคา
ตลาดที'เหมาะสม
ขันตอนการอนุมตั ิเข้ าทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยจะทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ก็ตอ่ เมื'อได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที'ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทํารายการ
ทังนี
- -ขึ -นกับขนาดรายการตามที'ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด อย่างไรก็ตามรายการที'กรรมการหรื อบุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื'นใดกับบริ ษัทให้ กรรมการซึง' มีสว่ นได้ เสียในเรื' องนันไม่
- มีสทิ ธิออกเสียงหรื อ
ลงคะแนนในเรื' องนันทังนี
- -ในการดําเนินการดังกล่าวจะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที'ทําให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจ
สามารถอนุมตั ิรายการที'ตน หรื อบุคคลที'อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ในลักษณะอื'นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรื อได้ รับมติที'ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทที'กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุม และได้ กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ ว
นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ที'อาจเกิดขึ -นในอนาคตว่ามี
ความสมเหตุสมผลและได้ รับอนุมตั ิตามขันตอน
และของประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผย
ข้ อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทซีเอ็ม ออร์ กาไน
เซอร์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)

ผลการดําเนินงาน:
รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ รวม
ต้ นทุนการให้ บริ การ
กําไรขันต้
- น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี -ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ฐานะทางการเงิน:
สินทรัพย์รวม
หนี -สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตรากําไรขั -นต้ น(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)
อัตรากําไรสุทธิ(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น(บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)
อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

2549
650,742
652,707
536,317
114,425
59,854
1,078
44,033

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2550
2551
529,571 557,403
569,586 576,458
446,032 514,894
83,539 42,508
65,296 63,475
4,770
8,811
48,079 (10,722)

412,927
162,556
250,371

463,415
191,965
271,450

465,670
219,942
245,728

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

2552
495,857
498,999
412,670
83,187
122,777
10,525
(51,606)

2549
780,818
785,584
570,637
210,181
113,854
1,723
70,493

461,226 462,733
267,104 153,354
194,122 309,379
16.78
-7.98
-10.34
-23.47
-0.34
0.93
1.38

26.92
12.34
8.97
23.42
0.47
1.64
0.50

งบการเงินรวม
2550
2551
683,232 791,798
687,993 803,063
540,656 665,074
142,576 126,724
129,170 132,294
5,488 11,718
(89) (14,039)
543,580
261,186
282,394
20.87
1.96
-0.01
-0.03
0.00
1.18
0.92

2552
741,410
743,690
606,476
134,934
125,190
12,897
(5,603)

539,746 570,890
287,567 322,894
252,179 247,996
16.00
-0.70
-1.75
-5.25
-0.11
0.84
1.14

18.20
1.31
-0.75
-2.24
-0.06
1.01
1.30

( ก ) ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที'ผา่ นมา
ในปี 2552 ประเทศไทยยังคงได้ รับผลจากความวุน่ วายทางการเมืองและวิกฤติการเงินโลกอย่างต่อเนื'อง ซึง' ทํา
ให้ ธุรกิจโดยรวมอยูใ่ นภาวะยากลําบาก โดยเฉพาะอย่างยิ'งธุรกิจการบริ การจัดงาน (Event Management Business)ซึง'
เป็ นธุรกิจหลักของกลุม่ บริษัทที'ได้ รับผลกระทบโดยตรง รายได้ จากภาคเอกชนลดลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยลูกค้ าได้ มกี ารลด
การจัดกิจกรรมและตัดลดงบประมาณในการใช้ จ่ายเงิน กอปรกับรัฐมีนโยบายคุมเข้ มในการจัดงานที'เกี'ยวกับเครื' องดืม' แอ
ลกอฮอลล์
ในส่วนของผลการดําเนินงานของ บริ ษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด ซึง' เป็ นบริ ษัทย่อยตังอยู
- ่ ณ
ประเทศกัมพูชายังประสบภาวะขาดทุน เนื'องจากรายได้ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ต้ นทุนการให้ บริ การอยูในระดับที'สงู
ปั ญหารายได้ ที'อยูใ่ นระดับทีต' ํ'า ส่วนหนึง' เป็ นผลมาจากปั ญหาการเมืองในประเทศไทย ซึง' ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
กับประเทศกัมพูชา ทําให้ บริษัทตัดสินใจปิ ดบริษัท บายอนฯ ลง

44

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แม้ วา่ รายได้ ของกลุม่ บริษัทจะลดลงเมื'อเทียบกับปี ที'ผา่ นมา แต่บริ ษัทฯ สามารถทํากําไรขันต้
- นในอัตราที'
สูงขึ -นเมื'อเทียบกับปี ทีผา่ นมา เนือ' งจากความสามารถในการจัดการต้ นทุนการให้ บริ การ อย่างไรก็ตาม กิจการยังแสดงผล
ขาดทุน โดยได้ รับผลกระทบจากการตังค่
- าเผื'อลูกหนี -สงสัยจะสูญจากลูกหนี - บริษัท กาล่า แพลน จํากัด และลูกหนี - The
Museum Co., Ltd. ซึง' เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ณ ประเทศ กัมพูชา
รายได้
ปี 2552 กลุม่ บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การรวม 741 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2551 จํานวน 50 ล้ านบาทหรื อ
ลดลงร้ อยละ 6.4 รายได้ หลักของกลุม่ มาจากการให้ บริการการจัดงาน (Event Management Business) เป็ นจํานวน
ทังสิ
- -น 504 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63.6 ของรายได้ ทงหมด
ัรายได้ ดงั กล่าวลดลงจากปี 2551 จํานวน 62.7 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11.0 รายได้ จากการให้ บริ การด้ านอุปกรณ์เป็ นรายได้ ที'รองลงมาของกลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ ทงสิ
ั - -น 259
ล้ านบาท ซึง' คิดเป็ นร้ อยละ 32.6 ของรายได้ รวม และรายได้ ดงั กล่าวเพิม' ขึ -นคิดเป็ นร้ อยละ 12.3 หรื อ 28.4 ล้ านบาท การ
เพิ'มขึ -นของรายได้ เป็ นผลมาจากการลงทุนใน บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั' เทคโนโลยี จํากัด (รับจ้ างติดตังวั
- สดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ า)
ซึง' ได้ สะท้ อนภาพผลการดําเนินงาน ของทังปี
- ในปี 2552
รายได้ ลาํ ดับถัดมาของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นรายได้ จากธุรกิจการให้ บริ การทางด้ านการผลิตสือ' สําหรับการนําเสนอ
มีรายได้ จํานวนทังสิ
- -น 21.7ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.7ของรายทังหมด
ซึง' ลดลงจากปี 2551 จํานวน 18.3 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 45.7
การลดลงของรายได้ ของกลุม่ บริ ษัท โดยภาพรวมเป็ นผลมาจากสภาวะทางการเมือง และวิกฤติทางการเงิน
โลกซึง' ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกิจการ
ต้ นทุนการให้ บริการ
กลุม่ บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การในปี 2552 เป็ นเงิน 606.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.8 ของรายได้ ในปี
2551 กลุม่ บริษัทฯ มีต้นทุนบริ การทังสิ
- -น 665.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.2 ของรายได้ ในปี 2552 อัตตราต้ นทุน
เมื'อเทียบกับรายได้ อยูใ่ นระดับทีต' ํ'ากว่าปี 2551 เนื'องจากปี 2551 มีงานที'มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนสูง เช่น งานนิทรรศการ
นํ -า (World Water Expo) ในต่างประเทศ งานแสดงแสง สี เสียง ณ ประเทศกัมพูชา และงานพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้ น
จากการบริ หารจัดการต้ นทุนที'ดขี ึ -น ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
- นอยูท่ ี' 134.9 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 18.2 ของรายได้ ซึง' สูงกว่าปี 2551 ซึง' อยูท่ ี'ร้อยละ 16 ของรายได้
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในปี 2552 กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริ หารและหนี -สงสัยจะสูญ) ทังสิ
- -น
125.2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.9 ของรายได้ ขณะที'ปี 2551 มีคา่ ใช้ จ่ายจํานวน 132.3 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 16.7 ของ
รายได้ พิจารณาจากจํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จํานวน 7.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5.3 ซึง' เป็ นผล
มาจากการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และการลดลงของค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยขายและบริ หารของบริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) มีจํานวนทังสิ
- -น 122.8 ล้ านบาทในปี
2552 และ 63.5 ล้ านบาทในปี 2551 การเพิ'มขึ -นทังหมดเป็
นผลมาจากหนี -สงสัยจะสูญจํานวน 66.2 ล้ านบาท จํานวน
ดังกล่าวประกอบด้ วย การตังสํ
- ารองด้ อยค่าเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด จํานวน 47.5 ล้ าน
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บาท การตังค่
- าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญ (ลูกหนี -การค้ า)บริ ษัท บายอนฯ จํานวน 8.9 ล้ านบาท การตังสํ
- ารองค่าเผื'อหนี -สงสัยจะ
สูญ บริ ษัท กาล่า แพลน จํากัด จํานวน 2.9 ล้ านบาท และการตังสํ
- ารองค่าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญ The Museum Co., Ltd.
จํานวน 5.1 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปี 2552 เป็ นเงิน 5.6 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 8.4 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60 เมื'อเทียบกับปี 2551 ที'มีผลขาดทุนสุทธิ 14.04 ล้ านบาท สาเหตุหลักของการขาดทุนเนื'องจาก การ
ลดลงของรายได้ ความสามารถในการทํากําไร โดยวัดจากกําไรขันต้
- นอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ค่าใช้ จา่ ยขายบริ หารลดลงจากปี
2551 จํานวน 7.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.4

( ข ) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 กลุม่ บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
- -น 570.9 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 295.7
ล้ านบาท และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 275.2 ล้ านบาท เมื'อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2551 ซึง' มีสนิ ทรัพย์รวม
539.7 และมีอตั ราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 210 ล้ านบาท และ 329.6 ล้ านบาท ลําดับ
การเพิม' ขึ -นของสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากลูกหนี -การค้ าภาครัฐรายหนึง' ค้ างชําระเงินเป็ นจํานวน 128.5 ล้ าน
บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื'นเพิ'มขึ -น 9.5 ล้ านบาท ซึง' ส่วนใหญ่ของจํานวนที'เพิม' ขึ -นเป็ นลูกหนี -สรรพากร
การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 54.4 ล้ านบาท โดยรวมเกิดจากการลดลงของเงินฝากติดภาระคํ -า
ประกัน การลดลงของภาษี ถกู หัก ณ ที'จา่ ย (ลูกหนี -สรรพากร) และการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น ในปี 2551
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'น จํานวน 10.2 ล้ านบาท ในจํานวนดังกล่าวเป็ นเงินคํ -าประกันผลงานจํานวน 7.8 ล้ านบาท จาก
การที'บริ ษัทรับจัดงานนิทรรศการระยะยาวในต่างประเทศ

หนี -สิน
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 กลุม่ บริ ษัทมีหนี -สินทังสิ
- -น 322.9 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหนี -สินหมุนเวียน 291.9 ล้ านบาท
และ หนี -สินไม่หมุนเวียน 30.9 ล้ านบาท ขณะที' ณ สิ -นสุดปี 2551 กลุม่ บริษัทมีหนี -สินรวม 287.6 ล้ านบาท เป็ นหนี -สิน
หมุนเวียน 269.0 ล้ าบาท และหนี -สินไม่หมุนเวียนจํานวน 18.5 ล้ านบาท
การเพิม' ขึ -นของหนี -สินหมุนเวียนและหนี -สินไม่หมุนเวียนโดยรวมเกิดจากการเพิม' ขึ -นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสันและระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน เพื'อเสริ มสภาพคล่อง กรณีลกู หนี -การค้ าภาครัฐรายหนึง' ค้ างชําระหนี ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นทังสิ
- -น 248.0 ล้ านบาท ลดลง 4.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.66 เมื'อเทียบกับปี 2551 การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากการดําเนินงานที'ขาดทุน
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สภาพคล่อง
ในปี 2552 กลุม่ บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 33.37 ล้ านบาท ซึง' ส่วนใหญ่เป็ นผลกระทบจากการ
เพิ'มขึ -นของลูกหนี -การค้ า
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 3.4 ล้ านบาท ซึง' ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ'มเติมใน
สินทรัพย์ถาวร (อาคาร ที'ดิน และอุปกรณ์ดําเนินงาน)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 35.3 ล้ านบาท ซึง' เป็ นผลจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพื'อเสริ มสภาพคล่อง
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 1.30 เท่า เพิ'มขึ -นจากปี
2551 ซึง' มีอตั ราส่วนหนี -สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.14 เท่า การเพิ'มขึ -นของอัตราส่วนดังกล่าวเป็ นผลมาจากการ
เพิ'มขึ -นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (เพือ' ซื -อสินทรัพย์ถาวรและเสริ มสภาพคล่อง) และการลดลง
ของกําไรสะสมจากผลขาดทุนในปี 2552
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งบการเงิน
1) ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 8 บริษัท ใช้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็ นผู้สอบบัญชี โดยข้ อมูลเกี'ยวกับค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีในปี 2552 เป็ นดังนี -

ประเภทค่าตอบแทน
จํานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี
600,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
540,000
ค่าบริ การอื'น
ไม่มี
รวม 1,140,000
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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

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี:ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปี สิA นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และกิจการร่ วมค้า และของเฉพาะบริ ษทั ซี เอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ: งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิ นเหล่านีA ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที:รับรองทัว: ไป ซึ: งกําหนดให้
ข้า พเจ้า ต้อ งวางแผนและปฏิ บ ัติงานเพื: อให้ได้ค วามเชื: อ มัน: อย่างมี เหตุ ผลว่า งบการเงิ นแสดงข้อมูลที: ข ัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัAงที:
เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที:กิจการใช้และ
ประมาณการเกี: ยวกับรายการทางการเงินที: เป็ นสาระสําคัญ ซึ: งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึAน ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที:นาํ เสนอในงบการเงิ นโดยรวม ข้าพเจ้าเชื: อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้
ข้อสรุ ปที:เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการข้างต้นนีA แสดงฐานะการเงิ นรวม
และฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดํา เนิ นงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิA นสุ ดวันเดียวกันของ
แต่ละปี ของ บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิ จการร่ วมค้า และของเฉพาะ
บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกต้องตามที:ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี ที:
รับรองทัว: ไป
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 6 ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มี
ลูกหนีAกบั หน่วยงานราชการแห่งหนึ:งเป็ นจํานวนเงิน 128.56 ล้านบาท (ค้างกําหนดเรี ยกเก็บ 6 – 12 เดือน) ลูกหนีA
ได้พิจารณางานที:บริ ษทั ได้ให้บริ การและส่ งมอบแล้วอ้างว่างานที:บริ ษทั ส่ งมอบมีมูลค่าตํ:ากว่าที: บริ ษทั เรี ยกเก็บ
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ตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 52.51 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการดําเนิ นการทางกฎหมายและเชื: อ
ว่าผลในท้ายที:สุดบริ ษทั จะสามารถเจรจากับลูกหนีA ได้โดยไม่เกิดความเสี ยหายที:เป็ นสาระสําคัญแก่บริ ษทั ดังนัAน
จึงไม่ได้ตA งั ค่าเผื:อผลขาดทุนดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
(นายวิชยั รุ จิตานนท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2553
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บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบดุล
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีAการค้า - สุทธิ
5, 6
งานระหว่างทําและวัสดุคงเหลือ
7
ลูกหนีAอื:นและเงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน - สุ ทธิ 5
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื:น
8
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที:ติดภาระคํAาประกัน
13
ลูกหนีAอื:นและเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน - สุ ทธิ 5
เงินลงทุน - สุทธิ
5
ค่าความนิยม
5
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
9, 10
ภาษีถูกหัก ณ ที:จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื:น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

2552

2551

20,833,064.59
238,755,305.79
19,360,489.02
16,763,494.66
295,712,354.06

20,881,690.47
156,581,683.38
24,602,936.74
775,392.11
7,305,946.54
210,147,649.24

7,626,284.12
197,785,797.05
16,210,263.45
3,015,606.16
12,925,998.06
237,563,948.84

2,850,312.67
127,228,293.14
20,746,561.61
4,555,392.11
3,457,213.36
158,837,772.89

920,068.86
6,958,870.48
4,635,859.29
234,155,129.14
27,044,486.08
1,463,226.12
275,177,639.97
570,889,994.03

23,834,133.81
1,800,000.00
6,412,563.22
4,635,859.29
249,883,099.70
32,786,638.88
10,245,814.49
329,598,109.39
539,745,758.63

698,279.21
155,330,000.00
49,455,785.61
17,075,345.17
1,102,751.23
223,662,161.22
461,226,110.06

19,073,311.87
44,789,132.28
155,330,000.00
49,835,577.58
28,575,375.26
9,228,454.67
306,831,851.66
465,669,624.55

52

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบดุล
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หนีAสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีA สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัAนจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีA การค้า
เจ้าหนีA ซAื อทรัพย์สิน
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีAสินตามสัญญาเช่าทางการเงินที:ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที:ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เจ้าหนีA และเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลอื:น
หนีAสินหมุนเวียนอื:น
รวมหนีA สินหมุนเวียน
หนีA สินไม่หมุนเวียน
หนีAสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หนีAสินไม่หมุนเวียนอื:น
รวมหนีA สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีAสิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียนที:ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 150,000,000 หุ ้น มูลค่า หุ น้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนลดมูลค่าจากการซืA อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีAสินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

หมายเหตุ

2552

2551

10
5

168,219,776.87
70,389,970.64
312,408.50
9,808,090.52
6,101,435.48
6,300,000.00
6,131,063.67
6,000,000.00
18,677,841.88
291,940,587.56

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
2,500,000.00
30,975,638.90
269,048,739.63

135,874,538.95
71,550,609.54
312,408.50
6,399,116.84
252,229.92
2,676,000.00
18,280,189.57
6,000,000.00
13,420,705.78
254,765,799.10

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
2,500,000.00
8,677,818.39
219,839,007.88

5,689,332.95
24,972,000.00
291,777.00
30,953,109.95
322,893,697.51

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

352,374.25
11,986,000.00
12,338,374.25
267,104,173.35

102,879.45
102,879.45
219,941,887.33

150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
78,307,760.00 78,307,760.00 78,307,760.00
4,907,142.73
4,907,142.73
(787,100.77) (2,206,756.21)
-

150,000,000.00
78,307,760.00
-

12
13
5
11

12
13

14

12,478,135.53 12,478,135.53
(3,371,084.37) 5,423,245.92
6,461,443.40
3,269,655.76
247,996,296.52 252,179,183.73
570,889,994.03 539,745,758.63

12,478,135.53 12,478,135.53
(46,663,958.82)
4,941,841.69
194,121,936.71 245,727,737.22
461,226,110.06 465,669,624.55

53

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิAนสุดวันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
3, 5, 17
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขัAนต้น
รายได้อื:น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
หนีA สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้เงินปั นผล
ส่ วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
การแบ่งปั นกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที:เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที:เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ขาดทุนต่อหุ ้นขัAนพืAนฐาน
ขาดทุนสุทธิส่วนที:เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี:ยถ่วงนํAาหนัก
ที:ออกจําหน่ายและชําระแล้ว (หุ ้น)

16

2552

2551

741,409,752.35 791,798,603.24 495,856,984.29 557,402,688.47
(606,475,590.52) (665,074,255.60) (412,670,175.11) (514,894,168.35)
134,934,161.83 126,724,347.64
83,186,809.18 42,508,520.12
2,280,336.04
10,095,686.07
3,142,403.41 11,481,509.40
137,214,497.87 136,820,033.71
86,329,212.59 53,990,029.52
(8,464,681.86)
(7,620,810.39)
(3,500,864.84) (4,238,715.37)
(83,859,721.89) (87,875,503.48) (41,710,229.44) (36,482,145.88)
(22,555,455.55) (27,278,741.39) (11,362,255.00) (13,239,627.00)
(10,310,214.22)
(9,519,298.43) (66,204,182.45) (9,514,798.43)
(125,190,073.52) (132,294,353.69) (122,777,531.73) (63,475,286.68)
12,024,424.35
4,525,680.02
(36,448,319.14) (9,485,257.16)
(12,897,108.88) (11,718,242.00) (10,524,767.07) (8,811,124.53)
7,574,139.50
1,534,569.09
1,168,383.79
661,884.56
(6,024,178.19) (46,973,086.21) (10,722,242.19)
(6,264,427.21)
(8,014,540.95)
(4,632,714.30)
(5,602,542.65) (14,038,719.14) (51,605,800.51) (10,722,242.19)

(8,794,330.29)
3,191,787.64
(5,602,542.65)

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

(51,605,800.51) (10,722,242.19)
(51,605,800.51) (10,722,242.19)

(0.06)

(0.11)

(0.34)

(0.07)

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000
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บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิAนสุดวันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ ที:ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 1 มกราคม 2551
150,000,000.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
15
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเพิ:มขึAน
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2551
150,000,000.00
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552
150,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
78,307,760.00
78,307,760.00
78,307,760.00

ส่วนลดมูลค่า
ผลต่างจากการ
เงินลงทุน
แปลงค่างบการเงิน
4,907,142.73
114,861.00
(2,321,617.21)
4,907,142.73
(2,206,756.21)
1,419,655.44
4,907,142.73
(787,100.77)

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
ส่วนน้อย
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
(8,794,330.29) 3,191,787.64
12,478,135.53
(3,371,084.37) 6,461,443.40

รวม
282,394,169.51
(2,321,617.21)
(15,000,860.50)
(14,038,719.14)
1,146,211.07
252,179,183.73
1,419,655.44
(5,602,542.65)
247,996,296.52

55

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิAนสุดวันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 1 มกราคม 2551
เงินปั นผลจ่าย
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2551
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552

15

ทุนเรื อนหุน้
ที:ออกและชําระแล้ว
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกินมูลค่า
จัดสรรแล้ว
หุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่จดั สรร
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
(51,605,800.51)
78,307,760.00
12,478,135.53 (46,663,958.82)

รวม
271,449,979.41
(15,000,000.00)
(10,722,242.19)
245,727,737.22
(51,605,800.51)
194,121,936.71
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บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิA นสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิ รับ(จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื: อมราคา
ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสู ญ
ค่าสิ ทธิตดั บัญชีและตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนีAสินที:อาจจะเกิดขึAน
ดอกเบีAยรับจากบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี:ยนที:ยงั ไม่เกิดขึAน
รายได้เงินปั นผล
ส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ภาษีเงินได้หกั ณ ที:จ่ายตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายดอกเบีAยจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี:ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีAสินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ:มขึAน) ลดลง
ลูกหนีAการค้า
งานระหว่างทําและวัสดุคงเหลือ
ลูกหนีAบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื:น
ภาษีถูกหัก ณ ที:จ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื:น
หนีAสินดําเนินงานเพิ:มขึAน (ลดลง)
เจ้าหนีAการค้า
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนีAบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
หนีAสินหมุนเวียนอื:น
หนีAสินไม่หมุนเวียนอื:น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีAย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนิ นงาน

2551

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

661,884.56

(6,024,178.19)

(46,973,086.21) (10,722,242.19)

47,034,635.03
10,310,214.22
2,709,475.00
(1,534,569.09)
2,173,503.90
2,350,474.05
12,897,108.88

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

8,914,531.06
62,134,501.25
6,779,156.20
(1,232,418.39)
1,242,419.23
(193.59)
2,332,220.93
10,524,767.07

7,630,636.64
9,514,798.43
1,649,484.57
(1,523,738.15)
(7,574,139.50)
8,811,124.53

76,602,726.55

65,060,792.48

43,721,897.55

7,785,924.33

(92,227,654.00)
5,242,447.72
98,401.87
(1,956,175.87)
5,383,927.66
8,782,588.37

56,004,325.05
188,525.23
1,267,945.30
6,493,565.46
(1,822,873.76)

(85,042,465.04)
4,536,298.16
(1,967,412.45)
5,383,927.66
8,125,703.44

52,883,990.10
(8,319,565.77)
(2,234,394.49)
5,462,710.57
(5,790,618.92)

3,752,617.92
6,738,191.43
(15,019,010.19)
(1,811,134.00)
(4,413,072.54)
(13,178,339.34)
(15,776,010.30)
(33,367,422.18)

11,368,741.08
(4,556,170.75)
(4,313,327.85)
(4,362,017.61)
382,712.00
125,712,216.63
(11,718,242.00)
(22,907,243.33)
91,086,731.30

17,204,971.15
3,229,404.50
4,765,238.34
(2,592,831.34)
(5,763.35)
(59,047.08)
(2,036,268.81)
2,956,896.64
(5,313,873.35) 53,322,468.54
(10,805,997.53) (8,811,124.53)
(8,368,166.98) (13,339,892.49)
(24,488,037.86) 31,171,451.52
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บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิA นสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารที:ติดภาระคํAาประกัน(เพิ:มขึAน)ลดลง
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
รับชําระเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินสดจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการเลิกกิจการร่ วมค้าตามสัญญา
เงินปั นผลรับ
ซืA อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัAน
จากสถาบันการเงินเพิ:มขึAน(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายหนีA สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลอื:น
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลอื:น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากการเพิ:มทุนในบริ ษทั ย่อย - ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ:มขึAน(ลดลง)สุทธิ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิA นปี
ข้อมูลเพิ:มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด
ทรัพย์สินที:เพิ:มขึAนระหว่างปี จากสัญญาเช่าทางการเงิน
ทรัพย์สินที:เพิ:มขึAนระหว่างปี จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2551

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

22,914,064.95
2,520,000.00
1,000,000.00
(33,049,394.02)
3,178,462.49
(3,436,866.58)

(18,345,740.60)
7,480,000.00
3,302,475.15
(5,000,000.00)
255,000.00
(45,263,997.00)
424,158.74
(57,148,103.71)

18,375,032.66 (13,788,109.40)
(4,093,532.87) (12,805,711.16)
3,062,102.53
8,050,000.00
(5,450,000.00)
7,574,139.50
(10,197,682.41) (3,388,750.10)
6,542.06
7,152,461.97 (19,808,431.16)

45,248,665.99
5,000,000.00
(5,400,000.00)
(5,011,658.55)
6,500,000.00
(3,000,000.00)
10,000,000.00
(18,001,000.00)
35,336,007.44
(1,468,281.32)
1,419,655.44
20,881,690.47
20,833,064.59

(7,025,389.82)
17,000,000.00
(12,350,000.00)
(3,537,505.60)
2,500,000.00
10,000,000.00
(15,560,000.00)
(15,000,860.50)
600,000.00
(23,373,755.92)
10,564,871.67
(2,321,617.21)
12,638,436.01
20,881,690.47

30,913,393.65
27,000,000.00
(32,655,000.00)
(328,846.31)
6,500,000.00
(3,000,000.00)
(6,318,000.00)
22,111,547.34
4,775,971.45
2,850,312.67
7,626,284.12

5,857,111.34
16,000,000.00

10,573,754.96
-

591,279.65
16,000,000.00

(10,117,881.62)
36,500,000.00
(12,600,000.00)
(379,995.48)
2,500,000.00
(10,020,000.00)
(15,000,000.00)
(9,117,877.10)
2,245,143.26
605,169.41
2,850,312.67
-
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บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1.

ข้ อมูลทัว' ไป
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
- นบริ ษัทตามกฎหมายไทยเมื'อ
วันที' 5 มิถนุ ายน 2534 และบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนแปรสภาพนิติบคุ คลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จาก “บริ ษัทจํากัด” เป็ นนิติบคุ คลตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื'อวันที' 29 ธันวาคม 2546
โดยประกอบธุรกิจรับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ โดยมีที'อยู่ตามที'จด
ทะเบียน ตังอยู
- ่เลขที' 1471 ซอยลาดพร้ าว 94 ถนนลาดพร้ าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินจัดทําขึ -นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที'ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที'เกี'ยวข้ องและจัดทําขึ -นตามหลักการบัญชีที'รับรองทัว' ไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงินได้ ทําขึ -นเพื'อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าลง
วันที' 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี -ได้ จดั ทําขึ -นโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื'นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินนี -ได้ จดั ทําขึ -นเป็ นภาษาไทย ตามระเบียบข้ อบังคับของกฎหมายไทย ซึง' แปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื'อ
ความสะดวกของผู้อา่ นงบการเงิน
ในการจัดทํางบการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริ หารต้ องใช้ การประมาณและข้ อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง' มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที'เกี'ยวกับ สินทรัพย์ หนี -สิน
รายได้ และค่าใช้ จ่าย การประมาณและข้ อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยต่างๆที'ผ้ บู ริ หาร
มีค วามเชื' อมั'น อย่างสมเหตุส มผลภายใต้ สภาวการณ์ แ วดล้ อม ดังนัน- ผลที'เ กิ ด ขึน- จริ ง จากการตัง- ข้ อ
สมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี -สินอาจแตกต่างไปจากที'ประมาณ
ประมาณการและข้ อสมมติฐานที'ใช้ ในการจัดทํางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่างสมํ'าเสมอ การปรับ
ประมาณทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที'ประมาณการดังกล่าวได้ รับการทบทวนหากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนันๆ
- และจะบันทึกในงวดที'ปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั จจุบนั และอนาคต
งบการเงินรวมเป็ นการรวมรายการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ า ซึ'งได้ ตดั รายการและยอด
คงเหลือระหว่างกันที'มีสาระสําคัญออกแล้ ว อัตราการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ า ณ
วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงั นี -
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บริ ษั ท ย่ อ ยที' ถื อ หุ้ นโดย
ลักษณะของธุรกิจ
บริ ษัทฯ
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์
ให้ เช่าสื'ออุปกรณ์ รับงานด้ านติดตังภาพ
แสง เสียง และ
จํากัด
เอฟเฟค
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด

รับทําสไลด์มลั ติวิชชัน' วีดีโอ มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ กราฟ
ฟิ ค
บริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท ออกแบบ ตกแต่ง ประกอบ ก่อสร้ าง ป้ายโฆษณาและงาน
แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
โครงสร้ าง และตกแต่งพื -นที'สําหรับแสดงสินค้ าหรื องาน
(เดิมชื'อ บริ ษัท ซี-เม็กซ์
นิทรรศการ
เอ็กซิบชิ นั' จํากัด)
บริ ษัท ซีเอ็มโอ-เค
ประกวดคาราโอเกะในประเทศไทยและในต่างประเทศ
ดับเบิ -ลยูซีพี จํากัด
บริ ษัท บายอน ซีเอ็ม
รับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงาน
ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด บันเทิงต่าง ๆ
บริ ษัท เอ ลิ -งค์ จํากัด

บริ ษัท เอ็กซ์โปซิซนั'
เทคโนโลยี จํากัด
กิจการร่วมค้ า

บริ การจัดหาการแสดงต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ จู ดั อีเว้ นท์ และเป็ น
ตัวแทนของศิลปิ นในการเจรจา และประสานงานให้ กบั
ลูกค้ า
รับจ้ างติดตังวั
- สดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจการร่วมค้ า ดรี ม บอกซ์ จัดการแสดงละครเวทีในรู ปแบบละครเพลง
และ ซีเอ็ม ออร์ กาไน
เซอร์

อัตราร้ อยละ
ของ
การถือหุ้น
โดยบริ ษัทฯ
99.99

99.95

90.00

49.96
75.00

99.99

40.00

50.00

ตามมติที'ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง- ที' 7/2552 เมื'อวันที' 11 กันยายน 2552 คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิ
การปิ ดกิจการ บริ ษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด ซึ'งเป็ นบริ ษัทที' ดําเนินธุรกิจจัดการแสดงแสง สี
เสียง ณ นครวัต ประเทศกัมพูชา เนื'องจากผลประกอบการขาดทุนต่อเนื'อง และผลขาดทุนทังหมดนั
นได้
- มีการ
บันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายเต็มจํานวนเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท ดังนันเพื
- 'อเป็ นการ
ลดภาระค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ ปิดกิจการ
ตามมติที'ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง- ที' 6/2552 เมื'อวันที' 13 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการได้ มีมติอนุมตั ิ
การปิ ดกิจการ บริ ษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซีพี จํากัด ซึง' เป็ นบริ ษัทที'ดําเนินธุรกิจจัดการประกวดร้ องเพลงคารา
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โอเกะ เนื'องจากผลประกอบการไม่เป็ นไปตามที'ได้ มีการคาดการณ์ ไว้ และลิขสิทธิ ใ นการจัดงาน ( license)
หมดอายุลงแล้ ว ปั จจุบนั บริ ษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ -ลยูซีพี จํากัด มิได้ มีการดําเนินกิจกรรมใดๆอีก ดังนันเพื
- 'อ
เป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ ปิดกิจการ
งบการเงินของบริ ษัทย่อยซึง' จัดตังในต่
- างประเทศได้ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้ อตั ราแลกเปลี'ยนถัวเฉลี'ย ณ
วันที'ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพย์และหนี -สิน หรื ออัตราแลกเปลี'ยนถัวเฉลี'ยรายเดือนในระหว่างปี สําหรับ
รายการที'เป็ นรายได้ และค่าใช้ จ่าย ผลต่างซึง' เกิดขึ -นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้ แสดงไว้ เป็ นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินของบริ ษัท เอ็กโปรซิชนั' เทคโนโลยี จํากัด ได้ รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯจะถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 40 เนื'องจากบริ ษัทฯมีการควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษัทดังกล่าว ดังนันจึงถือว่าบริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อย
การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
เมื'อวันที' 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศฉบับที' 12/2552 ระบุให้ จดั เลขฉบับมาตรฐาน
การบัญชีของไทยใหม่ให้ ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที' 86/2551 และ 16/2552 ให้ ใช้ มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที'มีผลบังคับใช้ ในปี
ปั จจุบนั
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 36 (ปรับปรุง 2550)
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที' 5 (ปรับปรุง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ' ือไว้ เพื'อขาย และการ
2550)
ดําเนินงานที'ยกเลิก (ฉบับที' 54 เดิม)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกสิทธิการเช่า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีข้างต้ นถือปฏิบตั ิกบั งบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2552 เป็ นต้ นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯได้
ประเมินแล้ วเห็นว่าการใช้ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิข้างต้ นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
สําหรับปี ปั จจุบนั
ข) มาตรฐานการบัญชีที'ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบนั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 20

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี'ยวกับ

วันที'มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2555
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี'ยวกับบุคคล
หรื อกิจการทีเ' กี'ยวข้ องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที' 40
อสังหาริ มทรัพย์เพื'อการลงทุน

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที'เริ' มใช้ มาตรฐานการบัญชีทงั สามฉบับดังกล่าว

3.

นโยบายการบัญชีที'สาํ คัญ
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายได้ และค่าใช้ จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
รายได้ จากการรับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่าง ๆ รับรู้ เป็ นรายได้ เมื'องาน
แล้ วเสร็ จ รายได้ จากงานที'เสร็ จแล้ วและยังไม่เรี ยกเก็บได้ แสดงเป็ นลูกหนี -รอเรี ยกเก็บซึ'งแสดงรวมในลูกหนี การค้ า
รายได้ จากงานก่อสร้ างตกแต่งสถานที'รับรู้ตามวิธีอตั ราส่วนของงานที'ทําเสร็ จ โดยถือตามสัดส่วนของต้ นทุน
จริ งที'เกิดขึ -นเทียบกับต้ นทุนประมาณของงานนัน- ๆ รายได้ ที'ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บบันทึกไว้ ในลูกหนี -รอเรี ยกเก็บ
ต้ นทุนที'เกี'ยวข้ องรับรู้เป็ นต้ นทุนในงบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการให้ เช่าอุปกรณ์และบริ การรับจ้ างดูแลงานด้ านติดตัง- ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคต่าง ๆ รับรู้
เป็ นรายได้ เมื'องานแล้ วเสร็ จ
รายได้ จากการบริ การรับจ้ างทําสไลด์ มัลติวิชนั' วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ค รับรู้ เป็ นรายได้
เมื'อได้ สง่ มอบงานให้ ลกู ค้ า
ต้ นทุนของงานที'ยงั ไม่ได้ แล้ วเสร็ จหรื อยังไม่ได้ สง่ มอบบันทึกเป็ นงานระหว่างทํา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที'แสดงในงบกระแสเงินสด ได้ แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท และเงินฝากประจําที'มีวนั ครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้ นเงินฝากธนาคารที'ติดภาระคํ -าประกัน
ค่าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญ
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยตัง- ค่ า เผื' อ หนี ส- งสัย จะสูญ เท่ า จํ า นวนหนี ท- ี' ค าดว่ า จะเก็ บ เงิ น จากลูก หนี ไ- ม่ ไ ด้
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี -และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี -ในปั จจุบนั
งานระหว่างทําและวัสดุคงเหลือ
ต้ นทุนของงานที'ยงั ไม่รับรู้ เป็ นรายได้ จะบันทึกเป็ นงานระหว่างทํา โดยแสดงด้ วยมูลค่าตามใบกํากับสินค้ า
หลังหักส่วนลด
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้ าก่อนออกก่อน
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เงินลงทุนในบริ ษัทฯบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า แสดงตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื'อการด้ อยค่า (ถ้ ามี) ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทได้ แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที'เกิดจากการซื -อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่งหนึ'งเป็ น
“ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะรับรู้ ในงบกําไรขาดทุนเมื'อมีการจําหน่ายเงินลงทุน
ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสือ' มราคา
ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื'อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ค่าเสื'อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งาน
โดยประมาณดังต่อไปนี - :จํานวนปี
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์ดําเนินงาน
เครื' องใช้ สาํ นักงาน

เครื' องตกแต่งและติดตังยานพาหนะ

20
5
5
3, 5
5
5

สัญญาเช่าทางการเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยบันทึกอุปกรณ์ดําเนินงาน และยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินเป็ นสินทรัพย์
และหนีส- ินด้ วยจํ านวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรั พย์ ที'เช่า ณ วันที'เริ' มต้ นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
- 'าที'ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ'ากว่า ซึ'งใช้ อตั ราดอกเบี -ยตาม
สัญญาเช่าสําหรับการคิดลดหรื อคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
- 'าที'ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดย
ดอกเบี -ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้ าหนี -ตามสัญญาเช่า
ทางการเงินในแต่ละปี
รายการบัญชีที'เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที'เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี'ยน ณ วันที'เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี -สินที'เป็ นเงินตราต่างประเทศที'มียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที'ในงบดุลได้ บนั ทึกไว้ เป็ นเงินบาท
โดยใช้ อตั ราแลกเปลีย' น ณ วันนัน- กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย' นรับรู้เป็ นรายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายสําหรับ
ปี
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ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษั ทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้ าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี -ยงชีพเป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมื'อเกิดรายการ
ประมาณการหนี -สิน
บริ ษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี -สินไว้ ในบัญชีเมื'อภาระผูกพันซึง' เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ -น
แล้ ว และมีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่นอนว่าบริ ษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื'อปลดเปลื -องภาระ
ผูกพันนัน- และบริ ษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้
- อย่างน่าเชื'อถือ
ภาษี เงินได้
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี คํานวณจากกําไรสุทธิสาํ หรับปี หลังจากปรับปรุงด้ วยค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที'ไม่
อนุญาตให้ ถือเป็ น รายจ่ายหรื อรายได้ ที'ได้ รับการยกเว้ นในการคํานวณภาษีคณ
ู ด้ วยอัตราภาษีเงินได้ ที'
ประกาศตามประมวลรัษฎากร
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
- -นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
- น- ฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรั บปี ด้ วยจํานวนหุ้นสามัญถัว
เฉลีย' ถ่วงนํ -าหนักที'ออกจําหน่ายและชําระแล้ วในระหว่างปี
เครื' องมือทางการเงิน
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายที'จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที'เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื'อการเก็ง
กําไรหรื อเพื'อการค้ า

4.

การใช้ ดลุ ยพินิจและประมาณการทางบัญชีที'สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที'รับรองทัว' ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื' องที'มีความไม่แน่นอนเสมอการใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี -ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงินที'แสดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที'แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที'เกิดขึ -นจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที'ประมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการที'สาํ คัญมีดงั นี ค่าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญของลูกหนี ในการประมาณค่าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญของลูกหนี - ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที'คาดว่าจะเกิดขึ -นจากลูกหนี -แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี -ที'คง
ค้ างและสภาวะเศรษฐกิจที'เป็ นอยูใ่ นขณะนัน- เป็ นต้ น
ค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าสินค้ าคงเหลือฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที'คาดว่าจะเกิดขึ -นจากสินค้ าคงเหลือนัน- โดยค่าเผื'อการลดลงของมูลค่าสุทธิที'จะได้ รับ พิจารณาจาก
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ราคาที'คาดว่าจะขายได้ ตามปกติของธุรกิจหักด้ วยค่าใช้ จ่ายในการขายสินค้ านัน- และค่าเผื'อสําหรับสินค้ าเก่า
ล้ าสมัย เคลือ' นไหวช้ าหรื อเสือ' มคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้ าแต่ละชนิด
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ ดุลยพินิจในการประเมินเงื'อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื'อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ ได้ โอนหรื อรับโอน
ความเสีย' งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที'เช่าดังกล่าวแล้ วหรื อไม่
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือ' มราคา
ในการคํานวณค่าเสื'อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องทําการประมาณอายุการใช้ งาน
และมูลค่าซากเมื'อเลิกใช้ งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้ องทบทวนอายุการใช้ งาน และมูลค่าซากใหม่หาก
มีการเปลีย' นแปลงเช่นนันเกิ
- ดขึ -น
นอกจากนี -ฝ่ ายบริ หารจํ าเป็ นต้ องสอบทานการด้ อยค่าของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที'คาดว่าจะได้ รับคืนตํ'ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ในการนี -ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจที'เกี'ยวข้ องกับการคาดการณ์ รายได้ และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึ'ง
เกี'ยวเนื'องกับสินทรัพย์นนั ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที'ได้ มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้ อ ยค่า ในภายหลัง ฝ่ ายบริ ห ารจํ า เป็ นต้ อ งประมาณการกระแสเงิ น สดที' คาดว่า จะได้ รั บในอนาคตจาก
สิน ทรั พ ย์ หรื อ หน่ว ยของสิน ทรั พ ย์ ที' ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สด รวมทัง- การเลื อ กอัต ราคิ ด ลดที' เ หมาะสมในการ
คํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนันๆ
-

5.

รายการกับบุคคลหรื อบริ ษัทที'เกี'ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯ มีรายการธุรกิจที'สาํ คัญกับบุคคลและบริ ษัทที'เกี'ยวข้ องกันซึ'งมีความเกี'ยวข้ องกันทังโดยทางตรงและ
โดยทางอ้ อมในหุ้นสามัญและ/หรื อเป็ นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในงบการเงิน
ตาม มูลฐานที'ตกลงร่วมกันโดยบริ ษัทฯ กับบุคคลและบริ ษัทที'เกี'ยวข้ องกันเหล่านี - บริ ษัทฯ มีรายการสําหรับปี
สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที'มีสาระสําคัญดังต่อไปนี -
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งบการเงินรวม
2552
2551
รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
รายได้จากการบริ การ
รายได้อื:น ๆ
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบีAยรับ
ต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื:น ๆ
ดอกเบีAยจ่าย
หนีAสงสัยจะสูญ
บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
รายได้จากการบริ การ
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบีAยรับ
ดอกเบีAยจ่าย
เงินปั นผล
กรรมการ
ดอกเบีAยจ่าย
ซืAอที:ดินระหว่างพัฒนา

-

-

8,036
218
32
68
1,000
303
-

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

1,130
273
1,603
47,767
8
942
4,836

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

178
375
140
-

2
-

4
140
-

2,400

303
-

-

บริ ษัทฯ มีรายการกับกิจการที'เกี'ยวข้ องกันข้ างต้ นโดยใช้ ราคาทุนบวกกําไร ซึ'งเป็ นราคาที'กําหนดขึ -นตาม
เกณฑ์ปกติทางการค้ า
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงค้ างของรายการข้ างต้ นได้ แสดงแยกต่างหากในงบดุล ซึง' มีรายละเอียดดังนี -
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
ลูกหนีAการค้า – บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั ซีเอ็มโอ-เคดับเบิAลยูซีพี จํากัด
บริ ษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชนั: จํากัด
กิจการร่ วมค้า ดรี ม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
รวมลูกหนีAการค้า – บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ลูกหนีAและเงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ลูกหนีAอื:น
บริ ษทั ซีเอ็มโอ-เคดับเบิAลยูซีพี จํากัด
หัก ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีAอื:น-สุทธิ
ดอกเบีAยค้างรับ
บริ ษทั ซีเอ็มโอ-เคดับเบิAลยูซีพี จํากัด
กิจการร่ วมค้า ดรี ม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
รวมดอกเบีAยค้างรับ
หัก ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ
รวมดอกเบีAยค้างรับ-สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั ซีเอ็มโอ-เคดับเบิAลยูซีพี จํากัด
บริ ษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชนั: จํากัด
กิจการร่ วมค้า ดรี ม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน-สุทธิ
รวมลูกหนีAและเงินให้กยู้ มื ระยะสัAน
แก่บริ ษทั ี:เกี:ยวข้องกัน

-

2
45
47

45
45

405
267
1,286
4,791
45
6,794

587
253
1,286
4,144
45
6,315

-

-

480
(480)
-

480
(480)
-

-

-

511
5
516
(511)
5

-

5

511
7
518
(518)
-

50
50
(50)
-

720
50
770
770

3,016
4,400
50
7,466
(4,450)
3,016

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

-

775

3,016

4,555

7
7
(7)

5
5
-
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(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
ลูกหนีAอื:นบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด
ลูกหนีAอื:น
ดอกเบีAยค้างรับ
รวมลูกหนีAอื:นและดอกเบีAยค้างรับ
หัก ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีAอื:นและดอกเบีAยค้างรับ-สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชนั: จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน-สุทธิ
รวมลูกหนีAอื:นและเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน

-

-

3,401
4,265
7,666
(7,666)
-

3,401
3,050
6,451
6,451

-

1,800
1,800
1,800

42,757
42,757
(42,757)
-

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

-

1,800

-

44,789
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื:อนไหวของเงินให้กยู้ มื กับบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกันดังนีA
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
เงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
บริ ษทั ที:เกี:ยวข้อง
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เพิ:มขึAนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัAนแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เพิ:มขึAนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ปรับปรุ งอัตราแลกเปลี:ยน
ยอดคงเหลือสิAนปี -สุทธิ
บริ ษทั ที:เกี:ยวข้อง
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน

-

-

9,000
(1,584)
7,416

17,000
(8,000)
9,000

770
1,800
(2,520)
50
50

7,820
480
(7,530)
770
770

50

50
7,466

100
(50)
50
9,050

-

-

41,368
4,093
(1,462)
(1,242)
42,757

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

1,800
(1,800)
-

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

42,757

41,368

-

บริ ษัทให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทที'เกี'ยวข้ องกันโดยกําหนดอัตราดอกเบี -ยร้ อยละ MOR ต่อปี
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บริ ษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง' เป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมที'ไม่มีหลักประกันและมีกําหนดเวลาชําระคืน เมื'อทวงถาม
โดยมีอัตราดอกเบีย- MOR ต่อปี บริ ษั ทฯ ไม่มีความประสงค์จะเรี ยกคืนในระยะเวลาอันสัน- ดังนัน- จึงจัด
ประเภทเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ปิดบริ ษัทย่อยดังกล่าวแล้ ว เมื'อวันที' 11 กันยายน 2552เนื'องจากผลประกอบการ
ขาดทุนต่อเนื'อง และผลขาดทุนทังหมดนั
นได้
- มีการบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายเต็มจํานวนเรี ยบร้ อยแล้ ว
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม และกิจการร่วมค้ า ประกอบด้ วย

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
การถือ
ลักษณะ
ทุนชําระ หุน้ ร้อย
ความสัมพันธ์
แล้ว
ละ

2551
การถือ
วิธีส่วน ทุนชําระ หุน้ ร้อย
ได้เสี ย
แล้ว
ละ

บริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชนั: จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด)

ผูบ้ ริ หารและผู ้
ถือหุน้ ร่ วมกัน

8,000

33.33

6,959

กิจการร่ วมค้า
กิจการร่ วมค้า ดรี ม บอกซ์ และ ซีเอ็ม
ออการ์ไนเซอร์

ผูบ้ ริ หารและผู ้
ถือหุน้ ร่ วมกัน

160

50.00

-

รวมเงินลงทุน

วิธีส่วน
ได้เสี ย

8,000

33.33

6,413

60

50.00

-

6,959

6,413

เมื'อวันที' 23 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษัทย่อย ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท แม็กซ์ แอฟโวลูชนั' จํากัด จํานวน 5
ล้ านบาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน 26,667 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 187.50 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) และมี
ส่วนต่างของราคาทุนที'สงู กว่าราคาตามบัญชี ณ วันที' 31 มีนาคม 2550 ของบริ ษัทร่วม ตามงบการเงินที'ยงั ไม่
ตรวจสอบหรื อสอบทาน เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2.80 ล้ านบาท
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บริ ษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมโดยวิธีสว่ นได้ เสียตามงบการเงินของผู้บริ หารที'ยงั
ไม่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2552 และ
2551 จํานวนเงิน 1.55 ล้ านบาท และ 1.18 ล้ านบาท ตามลําดับ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิอายส์ จํากัด
บริ ษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั ซีเอ็มโอ-เคดับเบิAลยูซีพี จํากัด
บริ ษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษทั เอ ลิAงค์ จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์โปซิชน:ั เทคโนโลยี จํากัด
กิจการร่ วมค้า
กิจการร่ วมค้า ดรี ม บอกซ์ และ ซีเอ็ม
ออการ์ไนเซอร์
รวมเงินลงทุน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

การถือหุน้ ร้อย
ทุนชําระแล้ว
ละ

วิธีราคาทุน

ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

135,000

99.99

134,999

15,000

99.95

14,601

3,000

90.00

2,700

1,000

49.96

500

179

75.00

134

250

99.99

250

2,000

40.00

5,400

ผูบ้ ริ หารและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

160

50.00

80
158,664

หัก ค่าเผื:อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน-สุทธิ

(3,334)
155,330

เมื'อวันที' 1 กรกฏาคม 2551 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ็กซ์โปรซิชนั' เทคโนโลยี จํากัด จํานวน 5
ล้ านบาท เป็ นหุ้นจํานวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มูลค่าที'ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท) และมีสว่ นต่าง

71

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ของราคาทุนที'สงู กว่าราคาตามบัญชี ณ วันที' 1 กรกฏาคม 2551 ตามงบการเงินที'ยงั ไม่ได้ ตรวจสอบหรื อสอบ
ทานเป็ นจํานวนเงินประมาณ 4.64 ล้ านบาท
เมื'อวันที' 10 พฤศจิกายน 2551 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ'มทุนของบริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั' เทคโนโลยี จํากัด
เป็ นจํานวนเงิน 0.4 ล้ านบาท (จํานวน 16,000 หุ้นในราคาตามมูลค่า หุ้นละ 100 บาท เรี ยกชําระ 25%) คิดเป็ น
สัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าว
เมื'อวันที' 11 สิงหาคม 2552 บริ ษัท ซีเม็กซ์ เอ็กซิบิชนั' จํากัด ซึ'งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ จดทะเบียนเปลี'ยน
ชื'อเป็ น บริ ษัทเวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
เจ้าหนีAการค้าบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิอายส์ จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์โปซิชน:ั เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชน:ั จํากัด
รวมเจ้าหนีAการค้าบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ดอกเบีAยค้างจ่าย
บริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิอายส์ จํากัด
บริ ษทั เอลิAงค์ จํากัด
กรรมการ
รวมดอกเบีAยค้างจ่ายจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิอายส์ จํากัด
บริ ษทั เอลิAงค์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เอส. คิวบิค จํากัด
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน

-

-

-

-

131
131

131
131

6,000
6,000
6,131

4,000
2,400
6,400
6,531

16,442
1,628
2,617
952
400
22,039

8
24
3
-

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

41
-

35

41

8,000
4,745
500
5,000
18,245
18,280

8,000
10,500
3,000
2,400
23,900
23,941
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีรายการเคลื:อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกันดังนีA
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เพิ:มขึAนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
บริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เพิ:มขึAนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
ยอดยกมาของบริ ษทั ย่อยใหม่
เพิ:มขึAนระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิAนปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลและบริ ษทั ที:เกี:ยวข้องกัน

-

-

18,500
22,000
(27,255)
13,245

24,500
(6,000)
18,500

2,400
(2,400)
-

4,000
(1,600)
2,400

2,400
(2,400)
-

4,000
(1,600)
2,400

4,000
5,000
(3,000)
6,000
6,000

6,000
750
8,000
(10,750)
4,000
6,400

3,000
5,000
(3,000)
5,000
18,245

8,000
(5,000)
3,000
23,900
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6.

ลูกหนี -การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี -การค้ า ณ วันที' 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี -ที'ค้างชําระได้ ดงั นี (หน่วย : บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงิ นรวม
2552
ลูกหนีAการค้าบริ ษทั ที:เกีย: วข้องก ัน
ย ังไม่ครบก ําหนดชําระ
เกินก ําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 - 6 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
ลูกหนีAการค้ารอเรี ยกเก็บบริ ษทั ที:เกีย: วข้องก ัน
ย ังไม่ครบก ําหนดชําระ
เกินก ําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมลูกหนีAการค้ากิจการที:เกีย: วข้องก ัน
ลูกหนีAการค้าอื:น ๆ
ย ังไม่ครบก ําหนดชําระ
เกินก ําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 - 6 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
ลูกหนีAการค้ารอเรี ยกเก็บ - อื:นๆ
ย ังไม่ครบก ําหนดการเรี ยกเก็บ
เกินก ําหนดการเรี ยกเก็บ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 - 6 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมลูกหนีAการค้าอื:น
รวม
หัก : ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีAการค้า - สุ ทธิ

2551
-

44,720.00
-

2,675.00
44,720.00
-

-

-

211,843.14
141,051.57
5,162,625.96

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

110,975.05

1,008,768.55

44,720.00

47,395.00

15,400.00
647,775.00
503,825.00
6,793,495.72

6,314,894.51

62,959,737.00

55,828,560.77

35,467,392.13

31,895,804.66

17,710,447.78
1,040,924.33
4,840,874.74
23,668,364.02

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

6,490,666.64
3,988,317.76
19,620,145.57

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

13,177,987.31

29,808,452.11

12,938,940.10

29,808,452.11

5,965,170.02
128,660,484.11
2,865,180.50
260,889,169.81
260,933,889.81
(22,178,584.02)
238,755,305.79

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

5,942,170.02
128,476,484.11
2,865,180.50
215,789,296.83
222,582,792.55
(24,796,995.50)
197,785,797.05

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
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ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ นําลูกหนี -การค้ า จํานวน 23.02 ล้ านบาท และ
17.79 ล้ านบาท ตามลําดับไปขายลดให้ กบ
ั สถาบันการเงินแห่งหนึง' (หมายเหตุ 10)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ ได้ โอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี -การค้ า จํานวน 129.81 ล้ านบาทเพื'อใช้
เป็ นหลักประกันสินเชื'อกับสถาบันการเงินแห่งหนึง' (หมายเหตุ 10)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ มีลกู หนี -รอเรี ยกเก็บกับหน่วยงานราชการแห่งหนึ'งเป็ นจํานวนเงิน 128.56
ล้ านบาท (ค้ างกําหนดเรี ยกเก็บ 6 – 12 เดือน) ลูกหนี -ได้ พิจารณางานที'บริ ษัทฯได้ ให้ บริ การและส่งมอบแล้ วอ้ าง
ว่างานที'บริ ษัทส่งมอบมีมูลค่าตํ'ากว่าที'บริ ษัทจะเรี ยกเก็บตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 52.51 ล้ านบาท ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการทางกฎหมายและเชื'อว่าผลในท้ ายที'สดุ บริ ษัทจะสามารถเจรจา
กับลูกหนี -ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายที'เป็ นสาระสําคัญแก่บริ ษัท ดังนันจึ
- งไม่ได้ ตงค่
ั - าเผื'อผลขาดทุนดังกล่าวไว้
ในงบการเงิน

7.

งานระหว่างทําและวัสดุคงเหลือ
งานระหว่างทําและวัสดุคงเหลือ ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

วัสดุคงเหลือ
งานระหว่างทํา
รวม
8.

งบการเงินรวม
2552
2551
2,823,447.65 3,728,037.30
16,537,041.37 20,874,899.44
19,360,489.02 24,602,936.74

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
16,210,263.45 20,746,561.61
16,210,263.45 20,746,561.61

สินทรัพย์หมุนเวีนอื'น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื'น ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินล่วงหน้าพนักงาน
ภาษีถูกหัก ณ ที:จ่ายรอขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื:นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2552
2551
3,917,680.79 2,781,562.96
7,519,334.18
2,185,581.19 1,538,420.50
3,140,898.50 2,985,963.08
16,763,494.66 7,305,946.54

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
3,709,342.38 2,278,602.94
7,519,334.18
1,557,173.48
989,141.70
140,148.02
189,468.72
12,925,998.06 3,457,213.36
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9.

ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 ประกอบด้ วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที:
1 มกราคม 2552
ราคาทุน
ที:ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ดาํ เนินงาน
เครื: องใช้สาํ นักงาน
เครื: องตกแต่งและติดตัAง
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
ที:ดินระหว่างการพัฒนา
รวม
ค่าเสื: อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ดาํ เนินงาน
เครื: องใช้สาํ นักงาน
เครื: องตกแต่งและติดตัAง
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเผื:อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
รายการเปลี:ยนแปลงระหว่างปี
เพิ:มขึAน
ลดลง

ณ วันที:
31 ธันวาคม 2552

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

36,465,932.50
3,271,106.30
8,051,609.70
26,516,442.39
3,707,697.61
286,259.72
39,000.00
2,745,980.00
81,084,028.22

1,393,346.17
20,167,730.45
1,265,181.63
1,012,747.11
8,156,030.00
36,110,871.50
68,105,906.85

84,735,202.80
70,671,181.32
14,321,376.72
315,444,541.11
39,143,967.70
3,041,250.92
20,642,265.06
2,741,286.56
550,741,072.20

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

3,744,696.94
1,603,254.96
33,628,203.58
3,886,737.83
921,791.97
3,249,949.75
47,034,635.03

1,462,019.81
16,309,383.35
320,990.17
236,149.78
18,328,543.10

19,626,122.47
4,068,336.17
237,140,410.32
33,788,520.34
3,250,171.17
18,473,072.87
316,346,633.35
239,309.71
234,155,129.14

ค่าเสือ' มราคาสําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจํานวน 47.03 ล้ านบาท และ 51.25 ล้ านบาท
ตามลําดับ ได้ บนั ทึกไว้ ในงบกําไรขาดทุนรวมในงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีอปุ กรณ์และยานพาหนะ ซึ'งหักค่าเสื'อมราคา
ทังจํ
- านวนแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยู่ จํานวน 195 ล้ านบาท และ จํานวน 137 ล้ านบาท ตามลําดับ
ที'ดิน และสิง' ปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยบางแห่งใช้ เป็ นหลักประกันหนังสือคํ -าประกัน เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที:
1 มกราคม 2552
ราคาทุน
ที:ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ดาํ เนินงาน
เครื: องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื: อมราคาสะสม
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์ดาํ เนินงาน
เครื: องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ค่าเผื:อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการเปลี:ยนแปลงระหว่างปี
เพิ:มขึAน
ลดลง

ณ วันที:
31 ธันวาคม 2552

22,135,000.00
15,445,000.00
4,023,080.83
23,963,582.72
11,641,196.08
9,638,159.16
883,250.00
87,729,268.79

355,061.00
4,029,936.00
2,698,365.09
2,301,975.47
39,000.00
755,500.00
10,179,837.56

1,393,346.17
88,400.00
1,638,750.00
3,120,496.17

22,490,061.00
15,445,000.00
6,659,670.66
26,573,547.81
13,943,171.55
9,677,159.16
94,788,610.18

2,893,389.24
3,817,804.91
15,235,589.40
8,798,944.85
6,908,653.10
37,654,381.50
239,309.71
49,835,577.58

844,037.75
962,821.26
3,912,896.83
1,324,934.44
1,869,840.78
8,914,531.06

1,393,346.17
82,051.53
1,475,397.70

3,737,426.99
3,387,280.00
19,066,434.70
10,123,879.29
8,778,493.88
45,093,514.86
239,309.71
49,455,785.61

ค่าเสือ' มราคาสําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจํานวน 8.91 ล้ านบาท และ 7.64 ล้ านบาท
ตามลําดับ ได้ บนั ทึกไว้ ในงบกําไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษัทฯ มีอปุ กรณ์และยานพาหนะ ซึง' หักค่าเสือ' มราคาทังจํ
- านวนแล้ วแต่
ยังคงใช้ งานอยู่ จํานวน 25.10 ล้ านบาท และ จํานวน 14.92 ล้ านบาท ตามลําดับ
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10.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
นการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
นการเงิน ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัวn สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนีAแฟคตอริ: ง
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
ยืมระยะสัAนจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2552
2551
56,209,024.30 65,669,119.07
77,980,000.00 41,287,350.69
34,030,752.57 16,014,641.12

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
37,174,510.86
47,659,153.49
77,980,000.00
41,287,350.69
20,720,028.09
16,014,641.12

168,219,776.87

135,874,538.95

122,971,110.88

104,961,145.30

บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ ามีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
นการเงิน ณ วันที'
31 ธันวาคม ดังนี -

บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : ล้านบาท)
2552
2551
182
210
120
175

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัน- ขายลดตัวŽ เงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี -ย Market Rate ถึง MOR ซึ'งคํ -าประกันโดยกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยบางท่านและการจดจํานองที'ดินและสิง' ปลูกสร้ างบางแห่งของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (หมายเหตุฯ ข้ อ 9)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีวงเงินในสัญญาโอนสิทธิ เรี ยกร้ อง (ขายลด
ลูกหนี -) กับบริ ษัทแห่งหนึง' เป็ นจํานวนเงินรวม 33 ล้ านบาท ซึ'งคํ -าประกันโดยกรรมการของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยบางท่าน
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ ได้ โอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี -การค้ า จํานวน 128.56 ล้ านบาทเพื'อใช้ เป็ น
หลักประกันสินเชื'อกับสถาบันการเงินแห่งหนึง' (หมายเหตุ 6)
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11.

หนี -สินหมุนเวียนอื'น
หนี -สินหมุนเวียนอื'น ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เจ้าหนีAกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที:จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนีAสินที:อาจจะเกิดขึAน
เจ้าหนีAอื:น
เงินมัดจํารับ
อื:นๆ
รวม
12.

งบการเงินรวม
2552
2551
392,562.58 4,597,964.82
6,690,516.11 13,782,727.24
2,459,827.72 6,216,956.92
2,709,475.00
900,378.51 1,423,514.38
1,308,670.88
685,264.41
4,216,411.08 4,269,211.13
18,677,841.88 30,975,638.90

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
308,041.13 1,362,385.45
2,487,951.53 1,770,176.13
2,028,194.45 3,826,166.44
6,779,156.20
337,784.33
888,228.45
1,258,066.25
572,022.48
221,511.89
258,839.44
13,420,705.78 8,677,818.39

หนี -สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
หนี -สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

งบการเงินรวม
2552
2551

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

ไม่เกิน 1 ปี
จํานวนขัAนตํ:าที:จะต้องจ่าย
ดอกเบีAยรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัAนตํ:า

6,721,584.38
(620,148.90)
6,101,435.48

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

293,376.90
(41,146.98)
252,229.92

249,660.00
(10,368.62)
239,291.38

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จํานวนขัAนตํ:าที:จะต้องจ่าย
ดอกเบีAยรอตัดจ่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัAนตํ:า

5,998,905.00
(309,572.05)
5,689,332.95

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

418,316.92
(65,942.66)
352,374.25

104,025.00
(1,145.55)
102,879.45

ราคาตามบัญชีของ
อุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน 16,638,726.30

13,865,462.09

890,705.60

477,917.81

บริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยได้ ทาํ สัญญาเช่าทางการเงินกับบริ ษัทหลายแห่งสําหรับอุปกรณ์ดําเนินงาน

และ
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ยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1-5 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้ างต้ นมีอตั ราดอกเบี -ยอยูร่ ะหว่าง
ร้ อยละ 4.22 ถึง 9.02 ต่อปี

13.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หัก ส่วนที:ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว-สุทธิ

งบการเงินรวม
2552
2551
31,272,000.00 23,273,000.00
(6,300,000.00) (13,448,000.00)
24,972,000.00
9,825,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
14,662,000.00
4,980,000.00
(2,676,000.00) (4,980,000.00)
11,986,000.00
-

เมื'อวันที' 25 มิถนุ ายน 2552 บริ ษัทฯ ได้ ก้ ูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็ นจํานวนเงิน 16
ล้ านบาท เงินกู้ยืมนี -มีอตั ราดอกเบี -ยร้ อยละ MLR ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้ นทุกเดือนเป็ นจํานวน 72
เดือน เดือนละ 223,000 บาทโดยเริ' มจากเดือนกรกฎาคม 2552 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ -าประกันโดยการจํานองที'ดิน
ของบริ ษัท ฯ (หมายเหตุ ข้ อ 9)
เมื'อวันที' 25 มีนาคม 2552 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ'ง ได้ ก้ ูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็ น
จํานวนเงิน 8 ล้ านบาท เงินกู้ยืมนี -มีอตั ราดอกเบี -ยร้ อยละ MLR ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้ นทุกเดือน
เป็ นจํานวน 60 เดือน เดือนละ 135,000 บาทโดยเริ' มจากเดือนเมษายน 2552 เงินกู้ยืมดังกล่าวคํ -าประกันโดย
การจํานองที'ดินของบริ ษัทย่อย
ในปี 2551 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง' ได้ ก้ ยู ืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็ นจํานวนเงิน 10 ล้ าน
บาท เงินกู้เดือนที' 1-6 มีอตั ราดอกเบี -ยคงที'ร้อยละ 5.95 %ต่อปี เดือนที' 7 เป็ นต้ นไปอัตราดอกเบี -ยร้ อยละ MLR
– 1.25% ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้ นทุกสิ -นเดือนเป็ นจํานวน 18 เดือน เดือนละ 442,000 บาท
เดือนสุดท้ ายเป็ นจํานวนเงิน 2,486,000 บาท โดยเริ' มจากเดือนพฤษภาคม 2551 เงินกู้ดงั กล่าวคํ -าประกันโดย
บริ ษัท ฯ และบัญชีเงินฝากประจําของบริ ษัทย่อยดังกล่าว

14.

สํารองตามกฎหมาย
เพื'อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินจํานวน
อย่างน้ อย ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสํารองนี -เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี -จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

15.

เงินปั นผล
เมื'อวันที' 21 เมษายน 2551 ที'ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สําหรับปี 2550 ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงินทังสิ
- -น 15 ล้ านบาท
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16.

รายได้ อื'น
รายได้ อื'น ณ วันที' 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย

ดอกเบีAยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี:ยน
รายได้ค่าที:ปรึ กษาทางการตลาด
รายได้ค่าเช่าอาคารและสถานที:
รายได้อื:นๆ
รวม

17.

งบการเงินรวม
2552
2551
344,056.70
1,384,867.78
755,936.60
4,374,807.55
226,903.20
1,175,306.31
953,439.54
3,160,704.43
2,280,336.04 10,095,686.07

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
1,814,417.58
3,790,531.28
615,322.15
4,298,253.84
1,417,932.87
712,663.68
1,974,791.41
3,142,403.41 11,481,509.40

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
บริ ษัทฯมีคา่ ใช้ จ่ายตามลักษณะ ที'มีสาระสําคัญ สําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม ดังนี -

ต้นทุนงานบริ การ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื: อมราคา
ค่าโฆษณา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
หนีAสงสัยจะสูญ
18.

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
517.54
636.00
352.41
459.78
106.61
124.89
47.13
43.29
47.10
50.96
8.92
7.64
2.18
4.28
1.73
2.35
42.71
44.78
31.51
30.74
10.31
9.52
66.20
9.52

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ า ดําเนินกิจการรับจ้ างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและ
งานบันเทิงต่างๆ รายได้ แยกตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์ มีดงั ต่อไปนี -
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สําหรับปี สิA นสุ ดวันที: 31 ธันวาคม 2552
(หน่วย : พันบาท)
ต่างประเทศ
ธุรกิจรับจัดงาน
รายได้
จัดกิจกรรมทางการตลาด
และการส่ งเสริ มการขาย
จัดงานแสดงและนิทรรศการ
การจัดงานบันเทิงสาธารณะ
การจัดงานประชุมสัมมนา
การบริ หารจัดงานแสดงสิ นค้า
และนิ ทรรศการ
รวม
8,050
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขัAนต้น
รายได้อื:น
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
หนีAสงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษิเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนีAการค้า - สุ ทธิ
ที:ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อื:น ๆ
รวมสิ นทรัพย์

1,815
1,815

ธุรกิจเช่า
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
ในประเทศ
ธุรกิจรับ ธุรกิจออกแบบ
ทําสื: อ
ตกแต่ง

ธุ รกิจประกวด
คาราโอเกะ

รายการ
ตัดบัญชี

ยอดรวม

169,873
153,749
151,013
2,025

169,873
153,749
151,013
2,025

19,197
495,857

19,197
741,410
(606,476)
134,934
2,280
137,214
(8,465)
(83,860)
(22,555)
(10,310)
(125,190)
12,024
(12,897)

258,541

21,678

8,643

-

(51,360)

-

197,785
49,456
214,545
461,786

60,581
179,334
33,209
273,124

5,056
9,187
9,418
23,661

1,962
466
4,297
6,726

169
169

1,535
662
(6,264)
(5,602)

(26,630)
(4,288)
(165,474)
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19.

เครื' องมือทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสีย' งทางการเงิน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีความเสีย' งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี -ย และมีความเสี'ยงจากการที'ค่สู ญ
ั ญา
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงินเพื'อ
การเก็งกําไรหรื อเพื'อการค้ า
ความเสีย' งจากอัตราดอกเบี -ย
ความเสี'ยงจากอัตราดอกเบี -ยนี -เกิดขึ -นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี -ยในตลาดในอนาคต ซึ'งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีความเสี'ยงจากอัตรา
ดอกเบี -ยเนื'องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริ ษัทที'เกี'ยวข้ องกัน
เนื'องจากสินทรัพย์และหนี -สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน- และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตั รา
ดอกเบี -ยคงที'ในระยะสัน- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยเชื'อว่าจะไม่มีความเสีย' งจากอัตราดอกเบี -ยที'เป็ นสาระสําคัญ
ความเสีย' งจากอัตราแลกเปลีย' น
บริ ษั ทฯ มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยที'อยู่ใ นต่างประเทศ อย่างไรก็ ตามบริ ษั ทฯ เชื' อว่าจะไม่มีผลกระทบจาก
รายการที'เป็ นเงินตราต่างประเทศที'เป็ นสาระสําคัญ จึงไม่ได้ มีการป้องกันความเสีย' ง
ความเสีย' งด้ านการให้ สนิ เชื'อ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีความเสีย' งด้ านการให้ สนิ เชื'อเกี'ยวเนื'องกับบัญชีลกู หนี -ซึ'งรวมถึงลูกหนี -การค้ าบริ ษัท
ที'เกี'ยวข้ องกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีฐานของลูกค้ าที'หลากหลายและมีจํานวนมากราย
ดังนัน- บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี -จาก
ลูกหนี -เหล่านันมูลค่ายุติธรรม
เนื'องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี -สินทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสัน- และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวมีอตั ราดอกเบี -ยคงที'ในระยะสัน- ดังนันมู
- ลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี -สินทางการเงินดังกล่าวจึง
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ

20.

ภาระผูกพันและหนี -สินที'อาจเกิดขึ -นภายหน้ า
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีวงเงินที'ขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ -าประกัน
เป็ นจํานวนเงินรวม 71 ล้ านบาท และ 65.45 ล้ านบาท ตามลําดับ
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21.

กองทุนสํารองเลี -ยงชีพ
บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อย และพนักงานได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
นสํารองเลี -ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี -ยงชีพ พ.ศ. 2552โดยบริ ษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 3
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี -ยงชีพนี -บริ หารโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่าย
ให้ กบั พนักงานในกรณีที'ออกจากงานตามระเบียบว่าด้ วยกองทุนของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม
2552 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.83 ล้ านบาท

22.

การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษัทฯ ได้ จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ -นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2551 เพื'อ
สอดคล้ องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
งบดุล
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื:น
ภาษีถูกหัก ณ ที:จ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัAนจากบุคคลอื:น
หนีAสินหมุนเวียนอื:น
งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
หนีAสงสัยจะสูญ
ดอกเบีAยจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน

23.

22,774
17,285
33,442

(15,468)
15,502
2,500
(2,466)

7,306
32,787
2,500
30,976

16,797
15,235
11,178

(13,340)
13,340
2,500
(2,500)

3,457
28,575
2,500
8,678

132,294
-

(132,294)
7,621
87,875
27,279
9,519

7,621
87,875
27,279
9,519

63,475
-

(63,475)
4,239
36,482
13,239
9,515

4,239
36,482
13,239
9,515

11,718
-

(11,718)
11,718

11,718

8,811
-

(8,811)
8,811.0

8,811

การอนุมตั ิงบการเงิน
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้ ออกงบการเงินนี - เมื'อวันที' 26 กุมภาพันธ์ 2553
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เอกสารแนบท้ าย
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เอกสารแนบ 1.1 ข้ อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่ อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
ชือ-สกุล

อายุ

1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

50

2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ' ริ หาร
และกรรมการ

48

3. นางสุรีย์ คุณาวงศ์
กรรมการ

48

4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MA Corporate Political and
Communication, Fairfield University,
USA
- DAP 9/2004
- ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 10/2004
- ปริ ญญาตรี พยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิต
คณะพยาบาลศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP 10/2004
- ปริ ญญาโทด้ านการจัดการสถาบัน
บัณฑิตบริ หารธุรกิจ(ศศินทร์ )
- DAP7/2004
- ACP2/2004
- DCP 17/2002

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท
(ณ วันที 16
มี. ค. 2553)
0.10 %

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

3.74%

คูส่ มรส

9.33 %

คูส่ มรส

-

-

ช่ วงเวลา

2546-ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

2543-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ
ที'ปรึกษาฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ

2546-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2529-ปั จจุบนั
2533-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2529-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ' ริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2550-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั
2543-ปั จจุบนั

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี - จํากัด
บมจ. บริ หารสินทรัพย์ ท่าเรื อดอนสักสมุย
บมจ. ไฮโดรเท็ค
บมจ. ฟอร์ จนู พาร์ ทอินดัสตรี บมจ. ศุภาลัย
บริ ษัท จัดหางาน เดอะบิลเลี'ยน
โซลูชนั' จํากัด

สํานักพระราชวัง
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ชือ-สกุล

อายุ

5. นายจุมพล รอดคําดี
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

62

6. นางสาวอุษณี เกิดพึง' บุญประชา
กรรมการ

47

7. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์
รองประธานเจ้ าหน้ าที'บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ และ
กรรมการบริ หาร
8. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั'
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

40

9. นางสาวปณิธดา คล้ ายมณี
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร
10. นางสาวรุ่งอรุโนทัย ศรัยกิจ
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร

40

40

39

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MS Broadcast-Journalism, Boston
University, USA
- DAP 9/2004

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท
(ณ วันที 16
มี. ค. 2553)
0.06%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
2546-ปั จจุบนั

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- DAP 9/2004
- ปริ ญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.33 %

พี'น้อง

0.07%

-

ปริ ญญาโท Master in Business
Administrative (Finance),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
ออกแบบประยุกต์ศลิ ป์
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปริ ญญาโท MA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

0.006%

-

0.006 %

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
Art & Culture Consultant
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

รองประธานเจ้ าหน้ าที'
บริ หาร
2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2548-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2552–ปั จจุบนั ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
2551 - 2552 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
2545 – 2551 Financial Controller
2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2537- 2551
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

บริ ษัท HAVI Food (Thailand)จํากัด
บริ ษัท Givaudan (Thailand)จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

2552-ปั จจุบนั
2536 - 2552

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

2549-ปั จจุบนั
2546-2549
2546-ปั จจุบนั
2536-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

รองกรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
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ชือ-สกุล

11. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร

12. นางสาวศุภนีวรรณ ทันจิตต์
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร

อายุ

38

36

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท

ปริ ญญาตรี วรสารศาสตร์ และ
สื'อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

100 หุ้น

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ปริ ญญาโท ภาษาอังกฤษเพื'อการสื'อสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

0.003%

-

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ

2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2550 – 2551 ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ
2543-2550

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2550 – 2551 ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ
2545-2550

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
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เอกสารแนบ 1.2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่ อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
บมจ.ซีเอ็ม
ออร์ กาไน
เซอร์
1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
3. นางสุ รีย ์ คุณาวงศ์
4. นางสาวอุษณี เกิดพึ:งบุญประชา
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
6. นายจุมพล รอดคําดี
7. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์
8. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มน:ั
9. นางสาวปณิ ธดา คล้ายมณี
10. นางสาวรุ่ งอรุ โนทัย ศรัยกิจ
11. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารี ย ์
12. นางสาวศุภนี วรรณ ทันจิตต์

/, //, /////
//, ///,
////
//, ////
//
//, /////
//, /////
///
///
///
///
///
///

บจก. เอส. คิว
บิค
(“บริ ษัทใหญ่ ”)

บจก. พีเอ็ม
เซ็นเตอร์

//, ///, ////

/, ////

/, ////

/, ////

//, ///, ////

//, ///, ////
///

//, ////

//, ////

บจก. ดิ
อายส์

บจก. เวิร์ค
แมนชิพ เซ็ท
แอนด์ ดีไซน์

บริ ษัทย่ อย
บจก.ซีเอ็มโอ- บจก. บายอน ซี
เคดับเบิลยูซีพี เอ็ม ออร์ กาไเซอร์

//, ////

//, ///, ////

บจก. เอลิงค์

บจก. เอ็กซ์ โป
ซิชัน เทคโนโลยี

บริ ษัทร่ วม
บจก. แม็กซ์
เอฟโวลูชัน

/, ////

//, ////

//, ////

//, ////

//, ////

//, ///, ////

//
//, ///

///

หมายเหตุ / = ประธานกรรมการ // = กรรมการ ///= ผูบ้ ริ หาร //// = กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน ///// = กรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 2 ข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับบริษัทย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2552
รายชือกรรมการ

1.นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
2.นางสุรีย์ คุณาวงศ์
3.นางสาวอุษณี เกิดพึง' บุญประชา
5.นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์

บจก. พีเอ็ม
เซ็นเตอร์

/, ////
//, ///, ////
///

บจก. ดิอายส์

/, ////
//, ////

บริ ษัทย่ อย
บจก. เวิร์คแมนชิพ บจก. บายอน ซีเอ็ม
เซ็ท แอนด์ ดีไซน์
ออร์ กาไนเซอร์

/, ////
//, ////

//, ///, ////

//, ///

///

บจก. เอ็กซ์ โปซิชัน
เทคโนโลยี

//, ////
//, ////
//

หมายเหตุ / = ประธานกรรมการ // = กรรมการ ///= ผู้บริหาร //// = กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน ///// = กรรมการตรวจสอบ
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2552และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2552

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน) ประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ ซึ'งมิได้ ดํารง
ตําแหน่งทางการบริ หาร หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี รองศาสตราจารย์จมุ พล รอดคําดี เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรัตนาวุธ

วัชโรทัย

เป็ นกรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์

เกตุพิทยา

เป็ นกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทัง- 3 ท่าน มีความรู้ , ประสบการณ์ และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านนิเทศศาสตร์ , การบริ หารธุรกิจ และการเงิน
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ แก่ นายวุฒิพนั ธ์ ธนะเมธานนท์
ในรอบบัญชีปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที'ตามขอบเขตความรั บผิดชอบที'คณะกรรมการได้ รับ
มอบหมายให้ กํากับดูแล ตามข้ อกําหนดที'ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่าด้ วย
ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแต่งตังผู
- ้ สอบบัญชีประจําปี 2553, การสอบทานให้ มีการกํากับดูแล
กิจการที'ดีตามหลักบรรษัทภิบาล, การสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสม และกํากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในให้ มีประสิทธิภาพ รวมทังพิ
- จารณาเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทกรณีการเกิดรายการที'เกี'ยวโยงกัน เพื'อให้ สอดคล้ องกับแนว
ปฎิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน 4 ครัง- และกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่วมประชุมร่ วมร้ อยละ 92
การประชุมในแต่ละครัง- จะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี, ประธานเจ้ าหน้ าที'ฝ่ายการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที'ได้ ดงั นี 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2552 ของบริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของ CMO Group กับฝ่ ายบริ หาร โดยได้ มีการเชิญผู้สอบบัญชีมาประชุมและชี -แจงข้ อซักถามเกี'ยวกับ
การจัด ทํางบการเงิ น ตามข้ อ กํ า หนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญ ชี ก่ อนที'ค ณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถูกต้ องตามควร
ตามหลักการบัญชีที'รับรองทัว' ไป และได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที'มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ ว เพื'อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนําส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบใน
ด้ านการดําเนิน งาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติ ดตามผล รวมทัง- ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และพิจารณา
รายงานต่าง ๆ เกี'ยวกับเรื' องการตรวจสอบภายใน ทังนี
- -เพื'อให้ บรัษัทมีระบบการควบคุมภายในที'ดี รวมทังให้
- เกิด
ความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริ ษั ทและสภาพแวดล้ อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม
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พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที'ดี โดยได้ สง่ ตัวแทนเข้ าร่ วมอบรมสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
เรื' องการกํากับดูแลกิจการที'ดี
5. ตรวจสอบและให้ ความเห็นชอบการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที'เกี'ยวโยงกัน
เพื'อให้ เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาความเสีย' งต่างๆ ที'อาจะเกิดขึ -นกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เพื'อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ความเสีย' งเหล่านัน- เพื'อหามาตรการป้องกันที'เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่ง ตัง- และกํ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ทฯ ประจํ าปี 2553 ซึ'งจากการ
พิจารณาคุณสมับติ ของผู้สอบบัญชี แล้ ว พบว่ามีความถูกต้ องครบถ้ วนตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2553 ได้ แก่ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็น และเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที'ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการบันทึกรายงานการประชุม และได้ รายงานผลการประชุมทุกครัง- ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ ทังนี
- -คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2552 มีระบบการกํากับดูแลกิจการที'ดี
ตามหลักของบรรษั ทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที'เป็ น
ผลกระทบต่อบริ ษัทที'เป็ นสาระสําคัญ และได้ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
---------------------------------รองศาสตราจารย์จมุ พล รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด(มหาชน)
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที8 2 กุมภาพันธ์ 2553

แบบประเมินนีจ; ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ8งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกีย8 วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมที'ดีซึ'งเป็ นรากฐานที'
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที'มีประสิทธิผล ดังนัน- จึงมีความจําเป็ นที'ต้องสร้ างสภาวะหรื อปั จจัยต่าง ๆ ซึ'ง
เอื -อให้ ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ ตามที'บริ ษัทมุ่งหวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศการควบคุมเพื'อส่งเสริ ม
ให้ ทุกคนในบริ ษัทตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที'ฝ่ายบริ หารให้ ความสําคัญต่อ
ความซื'อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนด
หน้ าที'อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ี'เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น

1.1
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที'ชดั เจนและวัดผลได้ เพื'อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯได้ กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนที'สามารถวัดผลได้ โดยทีมผู้บริ หารจะกําหนดนโยบาย
ร่ วมกัน และมอบหมายให้ ผ้ ูบริ หารในแต่ละหน่วยงานหารื อร่ วมกันในหมู่พนักงานภายใต้ สงั กัดของตนถึงวิธีการในทาง
ปฏิบตั ิเพื'อให้ ผลงานเป็ นไปตามเป้าหมายที'ตงไว้
ั - ซึง' ผู้บริ หารในแต่ละหน่วยงานมีอํานาจในการตัดสินใจได้ เองตามความ
เหมาะสม โดยบริ ษัทฯจะมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสมํ'าเสมอ
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานแล้ วว่า การตังเป
- ้ าหมายได้ ดําเนินการอย่างรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที' กําหนด ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ ถึงการให้ สิ'งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ ผลประโยชน์ตอบแทนที'เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะ
ที'อาจนําไปสูก่ ารกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตังเป
- ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง ทําให้ เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)

a ใช่

ไม่ใช่

ทีมผู้บริ หารจะพิ จารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที' ตัง- ไว้ นัน- ๆ ก่อนแจ้ งแก่พนักงานเพื' อนํ าไปยึดถื อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตนในทุกเดือน เพื'อให้ แน่ใจได้ ว่าเป้าหมายที'ตงไว้
ันันสามารถปฏิ
บตั ิตามได้ จริ ง และไม่ก่อให้ เกิดช่องทางในกระทําอันมิชอบใดๆ เพียงเพื'อให้ มีผลงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที'ตงไว้
ั - นนๆ
ั-
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1.3 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที'ช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ มีการจัดทําแผนผังองค์กร และกําหนดหน้ าที' ความรับผิดชอบของพนักงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีการ
แบ่ ง โครงสร้ างการบริ ห ารงานอย่ า งชัด เจนและมี ก ารกระจายหน้ า ที' ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ แ ต่ล ะหน่ วยงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดประชุมทุกหน่วยงานเพื'อชี -แจงปั ญหา และสรุ ปรายงานให้ ผ้ ูบริ หารทราบเป็ นประจําทุก
เดือน
1.4 บริ ษัทมีข้อกําหนดเกี'ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนใน
ลักษณะที'อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังบทลงโทษหากมี
การฝ่ าฝื น
หรื อไม่

a มี

ไม่มี

บริ ษัทฯได้ มีการจัดทําจรรยาบรรณและระเบียบข้ อปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้บริ หารของบริ ษัทฯมีนโยบาย
ที'ให้ ความสําคัญกับความมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทังมี
- การดําเนินการอย่างต่อเนื'องในการสอดแทรกจริ ยธรรม
กับการดําเนินงาน อีกทังบริ
- ษัทฯยังมีการกําหนดบทลงโทษที'เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกรณีที'พนักงาน หรื อผู้บริ หารปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะที'ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯอย่างชัดเจน
1.5 บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื -อ และการ
บริ หารทัว' ไปที'รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริษัทฯได้ กาํ หนดขอบเขต และอํานาจดําเนินการตลอดจนวงเงินในการอนุ มัติของผู้ทีเกียวข้ องไว้ อย่ าง
ชัดเจน และมีความเป็ นอิสระต่ อกัน ในบางระบบงาน
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่ค้า เพื'อประโยชน์ของบริ ษัทใน
ระยะยาว ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษั ท ฯ เน้ นการผลิ ต ผลงานที' มี คุ ณ ภาพและความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ นสํ า คัญ อาจพิ จ ารณาได้ จ าก
ความสามารถของบริ ษัทฯในการรักษาความสัมพันธ์ที'ดีอย่างต่อเนื'องในระยะยาวกับลูกค้ าส่วนใหญ่ได้
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ส่ วนที 2 การบริหารความเสียง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี'ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี'ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซื'อสัตย์ และจริ ยธรรม บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทําให้
ระบบงานไม่ส ามารถรองรั บได้ หรื อการกํ ากับ ดูแ ลไม่ทั'วถึง เป็ นต้ น และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี'ย นแปลงของ
เทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า ทําให้ มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี - การที'จะนําพาให้
บริ ษัทรอดพ้ นจากอันตรายที'เกิดจากความเสี'ยง ดังกล่าวได้ นนั - ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อไปนี -อย่างสมํ'าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี'ยงที'บริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี'ยงนัน- ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสที'ความเสี'ยงนัน- ๆ จะเกิดขึ -น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื'อลดความเสี'ยงให้ อยู่ในระดับที'เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษัทมีการประเมินอย่างสมํ'าเสมอหรื อไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างที'เป็ นปั จจัยความเสี'ยงทังที'มาจากภายนอกและภายใน ซึง' อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ

a มี

ไม่มี

บริ ษั ทฯมีการประชุมทังในระดั
บผู้บริ หาร และระดับปฏิบัติการอย่างสมํ'าเสมอ และต่อเนื'องทุกเดือน เพื'อสรุ ปผลการ
ดําเนินงานและวิเคราะห์ถึงปั ญหาที'เกิดขึ -นในช่วงเดือนที'ผา่ นมา พร้ อมทังประเมิ
นแนวโน้ มทางธุรกิจทัว' ไปและประเมินความเสีย' งที'
อาจจะเกิดขึ -นต่อไปในอนาคต

2.2 บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที'จะทําให้ ปัจจัยที'เป็ นความเสี'ยงนันเกิ
- ดขึ -น

a มี

ไม่มี

มีทงในส่
ั - วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขนตอนการจั
ัดประชุมตามที'กล่าวแล้ วตามข้ อ
2.1
2.3 บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ ที'เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี'ยง รวมทังมาตรการในการลด
ความเสี'ยงเหล่านัน- ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

ในการประชุ ม ผู้ บ ริ หารในแต่ ละเดื อ นนั น จะมี ก ารมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบให้ แก่ หน่ ว ยงานที
เกียวข้ องในการดําเนินงานเพือลดความเสียงดังกล่ าว โดยหน่ วยงานทีเกียวข้ องจะต้ องรายงานความ
คืบหน้ าของการดําเนินงานตามกําหนด
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2.4 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที'เกี'ยวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี'ยงที'กําหนดไว้ ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

ผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานที'เกี'ยวข้ องจะต้ องแจ้ งให้ แก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาของตนรับทราบ และปฎิบตั ิตาม
มาตรการดังกล่าว
2.5 บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี'ยงที'กําหนดไว้ ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

มีการติดตามโดยการทีแต่ ละหน่ วยงานจะต้ องรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานทีกําหนดในที
ประชุมทีจัดขึนทุกเดือน
ส่ วนที 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิ บัติงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิ จกรรมที' มีความสําคัญเพื' อให้ บริ ษัทมั'นใจว่าแนวทางที'ฝ่าย
บริ หารกําหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษัท ซึง' แนวทางดังกล่าว ได้ แก่
(1) การกําหนดอํานาจ และระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าที'ที'อาจเอื -อให้ เกิดการกระทําที'ทจุ ริ ตออกจากกัน
(3) มีการกํ าหนดขัน- ตอน และวิธีการทํ าธุ รกรรมกับผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที'เกี' ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื'อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพื'อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที'เกี'ยวข้ อง

3.1 บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที' และวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

จากการสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทีจะสามารถป้องกันทรั พย์ สินอันเกิด
จากการทีผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่ มีอํานาจ บริ ษัท ฯ ได้ มีการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนิ นการเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรซึงมีการกําหนดวงเงินอํานาจอนุมัติของฝ่ ายบริหารในแต่ ละระดับไว้ อย่ างชัดเจน

3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที'ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี - ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื'อเป็ นการตรวจสอบซึง'
กันและกันใช่หรื อไม่ (1) หน้ าที'อนุมตั ิ (2) หน้ าที'บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้ าที'ในการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน

a ใช่

ไม่ใช่
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บริ ษัท ฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที'ในการอนุมตั ิ, หน้ าที'ในการบันทึกบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และหน้ าที'ในการจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกัน ทังนี
- -เพื'อให้ เกิดการคานอํานาจกัน และเป็ นการตรวจสอบซึง' กันและกัน
3.3 ในกรณีที'บริ ษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที'เกี'ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษัทมี
มาตรการที'รัดกุมเพื'อติดตามให้ การทําธุรกรรมนันต้
- องผ่านขันตอนการอนุ
มตั ิที'กําหนด ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

การกระทําธุรกรรมดังกล่าว จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ฯ ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อคณะประชุมผู้ถือหุ้นเพื'อทําการอนุมตั ิ โดยบริ ษัท ฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง' หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด
3.4 ในกรณี ที' มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมตาม 3.3
ธุรกรรมนันเท่
- านันใช่
- หรื อไม่

a ใช่

การพิ จ ารณาอนุ มัติ ธุ ร กรรมนัน- ได้ ก ระทํ า โดยผู้ ที' ไ ม่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน

ไม่ใช่

การพิจารณาอนุมัตริ ายการเกียวโยงดังกล่ าว กรรมการผู้ทีมีส่วนได้ เสียในธุรกรรม จะไม่ มีสิทธิใน
การออกเสียง
3.5 ในกรณีที'มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนัน- ได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที'กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

ในการพิจารณาขันตอนการอนุ
มตั ิรายการ จะต้ องมีการจัดจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด ก่อนจัดให้ มีการประชุม เพื'อ
หาข้ อสรุ ปในการพิจารณา เพื'อให้ เกิดประโยชน์สงุ สุดแก่บริ ษัท ฯ และถูกต้ องตามหลักปฏิบตั ิที'ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนด

3.6 ในกรณี ที'ได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ที'เกี'ยวข้ องในลักษณะที'มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว (เช่น การทํา
สัญญาซื -อขายสินค้ า การให้ ก้ ูยืม การคํ -าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงื'อนไขที'ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที'มี
ผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี -ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)

a ใช่

ไม่ใช่
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บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ฝ่ายบัญชีและการเงินทําหน้ าที'ในการติดตามว่าคู่สญ
ั ญาได้ มีการปฎิบตั ิตามเงื'อนไขที'ได้ ตกลงกัน
ไว้ ตลอดระยะเวลาที'มีผลผูกพันกับบริ ษัทฯ อนึ'ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ นหน่วยงานที'คอยตรวจสอบความ
ถูกต้ องของธุรกรรมนันๆ
- อีกครัง- เพื'อให้ เกิดความโปร่ งใส
3.7 กรณีที'บริ ษัทมีมาตรการเกี'ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที'ผ้ ูที'เกี'ยวข้ อง
ดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื'อประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ ยึดถือหลักปฏิบตั ิตามที'ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ โดยมีนโยบายไม่ให้ ผ้ เู กี'ยวข้ องนําโอกาสหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื'อประโยชน์สว่ นตัว

3.8 ในกรณีที'บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมอย่างสมํ'าเสมอ รวมทัง- มีการกําหนดทิศทางให้ บุคคลที' บริ ษัทแต่งตัง- ให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัท
ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยโดยมีกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท
ย่อย เพื'อทําการกําหนดนโยบายให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวดําเนินธุรกิจให้ มีความสอดคล้ องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
ของลกุ่มบริ ษัท และสามารถดํารงอยู่ได้ ด้วยผลงานของแต่ละบริ ษัท
3.9 บริ ษัทมีมาตรการที'จะติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายที'เกี'ยวข้ อง หรื อไม่ ทังนี
- - เพื'อลดความ
เสี'ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื'อเสียงของบริ ษัท

a มี

ไม่มี

บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตังหน่
- วยงานนิติกรขึน- เพื'อให้ คําปรึ กษาและดูแลเกี'ยวกับข้ อกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่างๆให้ ถกู ต้ องตามที'กฏหมายกําหนด
3.10 ในกรณีที'บริ ษัทเคยมีการกระทําที'ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิดการกระทําในลักษณะ
นันอี
- ก หรื อไม่
มี
ไม่มี
a ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื'อมิให้ เกิดการกระทําที'ขัดแย้ งต่อข้ อกฏหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่างๆ
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ส่ วนที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ'งของการปฏิบตั ิหน้ าที'ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็ นสําหรั บกรรมการผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้ที'เกี'ยวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื -นฐานที'มีข้อมูลที'มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทาง
การเงินหรื อข้ อมูลอื'น ดังนัน- การสื'อสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที'เกี'ยวข้ องจึงเป็ นสิ'งจําเป็ นอย่างยิ'งและเป็ นสิ'งที'จะช่วยให้
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้ อมูลที'มีคณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี (1) มีเนื -อหาที'จําเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบที'เข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที'ดี

4.1 ในการเสนอเรื' อ งให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ที' สํ า คัญ ต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอเพื' อ ให้
คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลที' สําคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื' องที'เสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)

a ใช่

ไม่ใช่
บริ ษัทฯ จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมทุกครัง- เพื'อให้ การ
พิจารณาเป็ นไปอย่างรอบคอบและสมบูรณ์
4.2 กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที'ระบุข้อมูลที'จําเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
- 'าตามที'กฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่

a ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี'ย….7.…วัน

ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที' ทําให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิ บัติหน้ าที' ของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื' องที'พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที'ไม่เห็นด้ วยกับเรื' องที'เสนอพร้ อมเหตุผลเป็ นต้ น

a ใช่

ไม่ใช่

การจัดประชุมกรรมการในแต่ละครัง- บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที'การเงิน ทําหน้ าที'เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื'อบันทึกรายละเอียดการซักถามหรื อข้ อสังเกตในเรื' องที'พิจารณาในที'ประชุม และจัดทํารายงาน
การประชุม โดยมีรายละเอียดตามควรที'ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้
101

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

4.4 บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคยได้ รับแจ้ งจาก
ผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่ องในเรื' องนี - หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนันอย่
- างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตา่ งๆ ไว้ ครบถ้ วนตามที'กฎหมายกําหนด
4.5 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที'รับรองทั'วไปและ
เหมาะสมกับ ลัก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยไม่ เ ลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที' ทํ า ให้ บ ริ ษั ท แสดงผลประกอบการที'
คลาดเคลื'อนจากความเป็ นจริ ง

a ใช่

ไม่ใช่

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที'รับรองทัว' ไปและมีความ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท
ส่ วนที 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที'บริ ษัทจะดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้ องติดตามอย่างสมํ'าเสมอว่า มีการ
ปฏิบตั ิตามเป้าหมายที'วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื'อง และมีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ที'เปลี'ยนแปลงไป รวมทังข้
- อบกพร่ องต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณี ที'บริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ าย
บริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที'กําหนดไว้ ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อยไตรมาสละครัง- เพื'อประเมินผลงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที'กําหนดไว้ แต่แรกหรื อไม่ พร้ อมจัดทํา
ข้ อมูลสรุ ปเชิงเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ กับแผนงานที'วางไว้ โดยในการประชุมแต่ละครั ง- ที'ประชุมจะพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการ
ดําเนินงานในไตรมาสที'ผ่านมา โดยในปี 2551 มีการประชุมทัง- 7 ครัง- อนึง' บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีการประชุมผู้บริ หารเป็ นประจําทุกเดือน เพื'อพิจารณาผลประกอบการ
เป็ นรายเดือน หากเกิดกรณีที'ผลงานตํ'ากว่าเป้าหมายที'ตงไว้
ั - ที'ประชุมจะพิจารณาร่ วมกันถึงสาเหตุและวิธีการแก้ ไขเพื'อยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
- -เพื'อเป็ น
การเพิ'มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและเพื'อป้องกันไม่ให้ เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนันเกิ
- ดขึ -นอีกในอนาคต

5.2 กรณีที'ผลการดําเนินที'เกิดขึ -นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที'กําหนดไว้ บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขภายในระยะเวลา
ที'เหมาะสม ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่
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เมื'อที'ประชุมได้ พิจารณาหาสาเหตุที'ก่อให้ เกิดความแตกต่างนันแล้
- ว ที'ประชุมจะร่ วมกันเสนอวิธีการแก้ ไขปั ญหา
เพื'อให้ ทกุ ฝ่ ายที'เกี'ยวข้ องได้ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามต่อไปได้ ภายในระยะเวลาที'เหมาะสม
5.3 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที'วางไว้ อย่างสมํ'าเสมอใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื'อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบตั ติ ามระบบควบคุมภายใน โดยให้ มีการตรวจสอบระบบงานหลักอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง5.4 กรณี ที' บ ริ ษั ท มี ก ารตรวจสอบภายใน บริ ษั ท ได้ กํ าหนดให้ ก ารรายงานผลการตรวจสอบต้ อ งรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

หน่วยงานตรวจสอบภายในที'จดั ตังนั
- น- ขึ -นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ หากพบข้ อบกพร่ อง
เกี' ยวกับการควบคุมภายในจะมีการรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมพิจารณาโดยบรรจุไว้ เป็ น
วาระในการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อดําเนินการแก้ ไขต่อไป
5.5 เมื'อมีการตรวจพบข้ อบกพร่ องที'เป็ นสาระสําคัญ ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื'อพิจารณาสัง' การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ ไม่เคยพบข้ อบกพร่ องที'เป็ นสาระสําคัญ เช่น การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทําที'ผิดปรกติอนั จะกระทบ
ต่อชื'อเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอย่างมีนยั สําคัญ แต่หากพบข้ อพกพร่ องดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบจะ
เป็ นผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื'อพิจารณาดําเนินการแก้ ไขร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างทันท่วงที
5.6 บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

บริ ษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่
ละครัง- และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้รายงานสรุปผลในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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5.7

บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที'เกิดเหตุการณ์ ทุจริ ต หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที'ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที'ผิดปกติอื'น ซึง' อาจกระทบต่อชื'อเสียง
และฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่

a ใช่

ไม่ใช่

กรณีที'พบข้ อบกพร่ องจากหน่วยงาน ฝ่ ายบริ หารจะแจ้ งต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะเป็ น
ผู้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื'อพิจารณาดําเนินการแก้ ไขร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่างทันท่วงที
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