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คิดอย่างสร้างสรรค์  ไอเดียใหม่ๆเกิดได้จากทุกคน 
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ทันสมัย
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
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มีความเป็นมืออาชีพ
ทั้งเรื่องคุณภาพงานและชิวิตการทำางานด้านต่างๆ 
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Social Responsibility
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มีจริยธรรมในการทำางานและ มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ
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วิสัยทัศน์
CMO  เป็นผู้สร้างประสบการณ์ชั้นนำาแห่ง
อาเซียนผ่านการสื่อสารด้วยฝีมือระดับโลก
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พันธกิจ
CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจร
ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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สารบัญ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

  สาส์นจากประธานกรรมการ
  สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท
  คณะผู้บริหารบริษัท

ส่วนที่  2
ข้อมูลทั่วไป

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  ปัจจัยความเสี่ยง
  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 
  รายการระหว่างกัน
  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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2552

 741,410 

 745,225 

 606,476 

 134,934 

 125,190 

 12,897 

 6,264 

(5,603)

 570,890 

 322,894 

 247,996 

18.20%

1.83%

-0.76%

-2.24%

(0.06)

 1.01 

 1.30 

2552

 495,857 

 498,999 

 412,670 

 83,187 

 122,778 

 10,525 

 4,633 

(51,606)

 461,226 

 267,104 

 194,122 

16.78%

-7.35%

-10.41%

-23.47%

(0.34)

 0.88 

 1.38 

2553

 869,574 

 874,645 

 668,658 

 200,916 

 132,994 

 14,487 

 16,720 

 41,786 

 727,646 

 436,177 

 291,470 

23.11%

8.39%

4.81%

15.49%

 0.25 

 0.75 

 1.50 

2553

 572,829 

 604,415 

 474,136 

 98,693 

 62,595 

 11,624 

 7,444 

 48,617 

 642,874 

 400,135 

 242,739 

17.23%

11.82%

8.49%

22.26%

 0.32 

 0.69 

 1.65 

2554

 819,687 

 822,281 

 648,153 

 171,534 

 179,477 

 16,204 

 13,272 

(34,826)

 710,275 

 414,012 

 296,263 

20.93%

-0.65%

-4.25%

-11.85%

(0.26)

 0.94 

 1.40 

2554

 531,648 

 558,528 

 470,894 

 60,754 

 104,901 

 12,907 

 -   

(30,174)

 509,155 

 324,327 

 184,828 

11.43%

-3.25%

-5.68%

-14.11%

(0.20)

 0.89 

 1.75 

2555

 1,237,280 

 1,243,232 

 968,402 

 268,877 

 153,513 

 11,436 

 17,457 

 92,423 

 734,455 

 356,151 

 378,304 

21.73%

9.81%

7.47%

27.40%

 0.55 

 0.98 

 0.94 

2555

 803,944 

 855,188 

 695,106 

 108,837 

 64,125 

 6,182 

 2,922 

 86,852 

 463,463 

 195,612 

 267,851 

13.54%

11.94%

10.80%

38.37%

 0.56 

 1.15 

 0.73 

ผลการดำาเนินงาน:

 รายได้จากการให้บริการ

 รายได้รวม

 ต้นทุนการให้บริการ

 กำาไรขั้นต้น

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ดอกเบี้ยจ่าย

 ภาษีเงินได้

 กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ฐานะทางการเงิน:

 สินทรัพย์รวม

 หนี้สินรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน:

 อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

 อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%)

 อัตรากำาไรสุทธิ (%)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

 กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
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รายได้จากการให้บริการ

สินทรัพย์รวม

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ
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สาส์นจากนายรัตนาวุธ  วัชโรทัย
ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

ในปี 2555 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ และเป็นปีท่ี
ประสบความสำาเร็จที่ดีอีกหนึ่งปี โดยเร่ิมตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ปรับ
กลยุทธ์ และประกาศเปลี่ยนจุดยืนใหม่ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพียงบริษัท
ทีร่บับรหิารงานจดัการดา้นอเีวน้ทเ์ทา่นัน้ แต ่“CMO” จะเปน็ผูส้รา้ง
ประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจรด้วยความคิดสร้างสรรค์
อยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ พรอ้มกบัมเีปา้ทีข่ยายธรุกจิไปยงัตา่งประเทศมาก
ขึน้ เพือ่รองรบัการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในป ี2558 

จากประสบการณ์การทำางานอย่างมืออาชีพมานานกว่า 20 ปี ใน
ฐานะผู้นำาธุรกิจ ทำาให้ “CMO” หยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาตัวเองให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงนับวันธุรกิจอีเว้นท์มีการแข่งขัน
สูงขึ้นมาก ปัจจุบัน CMO จึงขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการ
ของลกูคา้ โดยเพิม่บรกิารงานสือ่สารใหค้รบวงจรมากขึน้ ดว้ยการ
เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ อาทิ
เช่น ธุรกิจด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดอีเวนท์ ,ธุรกิจผลิตสื่อ
ประเภทมลัติมเิดยีและมลัตวิชิัน่,ธรุกจิใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภค 
และธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น  

ด้วยการดำาเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาทและปรับตัวตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งรวดเรว็ สง่ผลใหป้ ี2555 บรษิทัฯ มผีลประกอบ
การเปน็ทีน่า่พอใจ โดยบรษิทัฯ มรีายไดร้วม 1,243 ลา้นบาท ซึง่เพิม่
ขึน้กวา่ป ี2554 ทีท่ำาได ้822 ลา้นบาท คดิเปน็เพิม่ขึน้ 421 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 51% ขณะที่กำาไรสุทธิอยู่ที่ 92 ล้านบาท 

สำาหรบัป ี2556 บรษิทัฯ มแีผนลงทนุกวา่ 200 ลา้นบาท ในการขยาย
ธุรกิจ โดยจะลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มศักยภาพ มุ่งขยายงาน
สู่ตลาด Entertainment เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ พร้อม
ด้วยจะบริหารงานภายใต้แนวคิด 360 ำ Experience Creator ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่วางกลยุทธ์ ,งาน Creative จนถึงการบริหาร
จัดการด้วยบริการหลากหลายมิติ 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะเปดิตวั  Bangkok Creative Play-
ground ซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ ท่ีรวบรวมไอ
เดียใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสร้างสรรรค์ เพื่อรองรับลูกค้า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณคณะผู้
บริหารและพนักงานทุกท่าน ท่ีมุ่งม่ันทุ่มเทเพื่อรักษาและขยายฐาน
บริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ผูมี้อปุการะคณุท่ีได้ให้การสนับสนุนและเชือ่ม่ันตอ่การดำาเนนิ
ธรุกจิของบรษิทัฯ และเปน็สว่นหนึง่ของความสำาเรจ็ของบรษิทัตลอด
มา และขอใหท้กุทา่นเชือ่มัน่วา่บรษิทัฯ จะดำาเนนิธรุกจิ อยา่งรอบคอบ 
รัดกุม ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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สาส์นจากนายเสริมคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

ปี 2555 ถือเป็นปีที่สำาคัญยิ่งของบริษัทฯ โดยเป็นปีแห่งการเติบโต
สู่ธุรกิจ 2,000 ล้านบาท  ด้วยความมั่นคง มีเสถียรภาพ และมีการ
ขยายงานอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และยังเป็นปีที่ดีที่สุด
ตั้งแต่เราจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ พิสูจน์ได้ด้วย
ผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจ กับตัวเลขรายได้ 1,237 ล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 417.6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 51%  

ในปี 55 เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของ CMO ด้วยการวางจุดยืน
ที่ชัดเจนมากขึ้นว่า เราไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทรับจัดอีเว้นท์เท่าน้ัน 
แต่เราได้มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคในหลาก
หลายมิติ โดยได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Non Event มากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการมีบริการด้านสื่อออนไลน์ บริการด้านสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC)เป็นต้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากเราได้ตระหนักถึงการ
ตลาดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีแห่งโลกยุค
ใหม่ CMO จึงต้องก้าวให้ทันกับนักการตลาดอยู่เสมอเพื่อรองรับ
กิจกรรมทางตลาดได้ทุกรูปแบบ นอกจากนี้เรายังไม่หยุดพัฒนา
ดา้นงานศลิปวฒันธรรม, พพิธิภณัฑ ์และธรุกจิบนัเทงิ อยา่งไรกต็าม
เรายงัคงยดึมัน่ทีจ่ะรกัษามาตรฐานการทำางานบนคำาวา่คณุภาพ ซึง่
เป็นหัวใจสำาคัญของผลงานทุกชิ้นใน CMO Group  

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บริษัทประสบผลสำาเร็จในการดำาเนินงาน คือ 
พลังความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นจุด
กำาเนิดและเป็นรากฐานของธุรกิจเรา การทำางานทุกขั้นตอนของเรา
จึงถูกกลั่นกรองจากกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขต จน
สามารถกล่าวได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อน CMO 
ซึง่กส็อดคลอ้งกบัชือ่บรษิทัอยูแ่ลว้ นัน่คอื  “CMO” เทา่กบั Creative 
Management Organization หรือ องค์กรแห่งการบริหารจัดการ
ความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง

CMO ได้สร้างสรรค์ผลงานที่สำาคัญทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
มามากมาย ครอบคลมุงานทัง้ภาครฐั และเอกชน อาท ิงานแมน่้ำาของ
แผ่นดินครั้งที่ 3,4 และ 5 ,งานเทศกาลวัดอรุณ (Wat Arun Festiv
al),การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฉลองการครองรา
ชย์ครบ 60 ปี ,การร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกีย
รติฯ,งานบรหิารจดัการสรา้งพาวลิเลยีน ของหนว่ยงานตา่งๆ ในงาน 
BOI Fair 2011 ,งานเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 5 , งาน Coke C Day 
วนัโคก้สขุซา่ สดชืน่ทัว่ไทย” ,การจดั Nissan Pavilion ในงาน Motor 
Expo 2012 , Home Pro Expo ครั้งที่16 และงานบูธของ ปตท. ใน
งาน GASEX 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่ เบาหลี เป็นต้น

อย่างไรก็ตามสำาหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่
กำาลังจะมาถึงในปี 2558 นี้ บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับ
ตัวรับมือกับการแข่งขันอยู่เสมอ ด้วยจุดเด่นที่ CMO เป็นบริษัทที่มี

ความแข็งแกร่งและมีเครื่องมือทางการตลาดที่ครบถ้วน ท้ังในด้าน
ของการเป็นบริษัท Organizer และบริษัทให้เช่าอุปกรณ์การจัดงาน
อันดับหนึ่งในอาเซียน  ซึ่งปัจจุบัน CMO ร่วมกับบริษัทฯ ที่ทำาธุรกิจ 
MICE ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย  ขณะเดียวกัน ก็มี
งานทีท่ำาในกลุม่ประเทศ CMLV ทัง้ในประเทศกมัพชูา, ประเทศพมา่, 
ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม  อย่างต่อเนื่อง 

สำาหรับในปี 2556 CMO กำาลังจะก้าวสู่ความท้าทายใหม่เราจะมุ่งสู่
การเปน็ “ASEAN Creative Playground” ดว้ยแผนลงทุนกวา่ 130 
ล้านบาท เพื่อสร้าง “Bangkok Creative Playground” บนเนื้อที่ 
12 ไร่  ซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ ที่รวบรวมไอเดีย
ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสร้างสรรรค์ เปรียบเสมือนหน้าร้าน
ของ CMO ท่ีจะให้บริการด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบ
วงจรกับลูกค้า รวมถึงเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของคนในอาเซียน 
เข้ามาดูงานด้านธุรกิจการจัดงานสร้างสรรค์ ตลอดจน เทคนิค
พิเศษในงานอีเว้นท์ และนี่คือตัวตนของ CMO ที่มุ่งหวังจะเป็นบริษัท 
Creative ชั้นนำาของอาเซียน และเป็นพันธมิตรที่ดีของ Marketer ใน
กลุ่มอาเซียน  ด้วยพลังสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอ
ขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ที่สนับสนุนการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณ
พนักงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทในการทำางานอย่างดีเยี่ยม และผมขอให้ทุก
ท่านเชื่อมั่นว่า ผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะร่วมแรงร่วมใจกันดำาเนิน
งานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และนโยบายของบริษัทฯ พร้อมกับจะ
นำาพา CMO ให้โดดเดน่ในตลาดอาเซยีน ใหส้มกบัความไวว้างใจของ
ลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
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รายชื่อคณะกรรมการ

นายอนันต์  เกตุพิทยา
  - กรรมการ

  - กรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการอิสระ

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์
  - กรรมการ

  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.จุมพล  รอดคำาดี 
  - กรรมการ

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - กรรมการอิสระ
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นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย
  - ประธานกรรมการ

  - กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์
  - กรรมการ

นางสาวอุษณี  เกิดพึ่งบุญประชา
- กรรมการ
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นางสาวจุติพร  มิ่งขวัญรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนงรัตน์  ทันจิตต์
กรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหารบริษัท
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นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวรุ่งอรุโนทัย  ศรัยกิจ 
กรรมการผู้จัดการ

นางวรพร  ตรีศิริเกษม
กรรมการผู้จัดการ
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ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท   :   บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

    (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเทิงสาธารณะ งานนิทรรศการและแสดงสินค้า 

    การจัดประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : 1471 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว

    แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105533044751

ทุนจดทะเบียน  : 222,500,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว : 187,714,335 บาท ( ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 )

ประเภท   : หุ้นสามัญ

Homepage  : http://www.cmo-group.com

โทรศัพท์   : 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คู่สาย)

โทรสาร    : 0-2559-2069

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท   : บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอุปกรณ์เพื่อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : 4/18-19 หมู่ที่ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

เลขทะเบียนบริษัท  : 40854600046

ทุนจดทะเบียน  : 135,000,000 บาท

ประเภท   : หุ้นสามัญ

Homepage  : http://www.pmcenter.co.th

โทรศัพท์   : 0-2791-9400

โทรสาร    : 0-2791-9401

 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ดิ อายส์ จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการผลิตสื่อเพื่อการนำาเสนอ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : 1603 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105529020606

ทุนจดทะเบียน  : 15,000,000 บาท

ประเภท   : หุ้นสามัญ

Homepage  : http://www.theeyes.co.th

โทรศัพท์   : 0-2559-3437-8

โทรสาร    : 0-2559-2629

ชื่อบริษัท   : บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกประเภท

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : สำานักงานตั้งอยู่ที่ 252  ซ.อยู่เจริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105542010406

ทุนจดทะเบียน  : 5,000,000 บาท

ประเภท   : หุ้นสามัญ

Homepage  : http://www.expotech.co.th

โทรศัพท์   : 0-2691-6093-4, 0-2691-7146

โทรสาร    : 0-2276-3940
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ชื่อบริษัท   : บริษัท โธธ มีเดีย จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการตลาดสื่อออนไลน์ครบวงจร

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : สำานักงานตั้งอยู่ที่ 35/133 ซ. ลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105551006726

ทุนจดทะเบียน  : 500,000 บาท

ประเภท   : หุ้นสามัญ

Homepage  : http://www.thothmedia.com 

โทรศัพท์   : 0-2930-0747

โทรสาร    : 0-2930-0748

 

ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Homepage  : http://www.tsd.com 

โทรศัพท์   : 0-2229-2800, 0-2654-5599

โทรสาร    : 0-22359-1259

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท   : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  : 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถ. พระราม 9   เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Homepage  : http://www.ans.com  

โทรศัพท์   : 0-2645-0107-9

โทรสาร    : 0-2645-0110
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท
 บรษิทั ซเีอม็โอ จำากัด (มหาชน) (“บรษิทั ฯ”) ก่อต้ังขึน้เม่ือวนัที ่5 มถินุายน 2534 โดยนายเสริมคณุ คณุาวงศ ์และนางสรีุย ์คณุาวงศ ์เพ่ือประกอบธรุกจิ
ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภทงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention 
& Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการจัดจำาหน่าย (Marketing & 
Promotion) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจำานวน 4 คน ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญของกลุ่มบริษัท แสดง
ได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

ปี           พัฒนาการที่สำาคัญ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้จัดตั้งบริษัท ดิอายส์ จำากัด (หรือ “ดิอายส์”) ขึ้นเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการผลิตสื่อ
ประเภทมัลติมิเดยี และมัลติวชิัน่ ในขณะนัน้นบัไดว้า่ดอิายสเ์ปน็หนึง่ในบริษัทผู้ ใหบ้ริการผลติประเภทสือ่มลัตมิเิดยี และมลัตวิชิัน่ 
ชั้นนำาของประเทศไทย

บริษัท พรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส์ จำากัด (ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด หรือ “พีเอ็ม”) ได้รับการจัด
ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือสำาหรับการแสดงและการนำาเสนอแก่ดิอายส์

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำากัด ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการบริหารการจัดงาน ซึ่งนับได้ว่าในช่วงนั้น บริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ในผู้บุกเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานในประเทศไทย

ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัไดร้วมการดำาเนินงานของท้ังสามบริษัทเขา้ด้วยกนั และจดัตัง้กลุ่มบริษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ข้ึน 
ซึ่งนับได้ว่า ในช่วงนั้นกลุ่มบริษัทดิอายส์เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถให้บริการบริหารการจัดงานได้แบบครบวงจร 

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยการจัดตั้งกลุ่มบริษัท เอส. คิวบิค ขึ้นมาแทนกลุ่มบริษัทดิอาย
ส์ และมีการจัดตั้งบริษัท เอส. คิวบิค จำากัด ขึ้นเพื่อถือหุ้น และทำาหน้าที่ควบคุมและดูแลงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัทภายในกลุ่ม 

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญของบริษัทฯ โดยหันมาให้ความสำาคัญกับธุรกิจ
ประเภทงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจทั้งสองประเภทน่าจะมีศักยภาพในการเจริญ
เติบโตที่สูงในอนาคต

ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลิตสื่อสำาหรับการนำาเสนอเพิ่มมากขึ้น โดยการให้บริการผลิตสื่อประเภท วีดีโอ 3 มิติ (3D 
Video) วีดีโอพาโนราม่า เกมส์คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทั้งแก่บริษัทอื่นๆภายในเครือ และลูกค้าภายนอก 
- ในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมสหพันธ์บรรณารักษ์นานาชาติประจำาปี ครั้งที่ 65 (the 65th Annual Conference 
of the International Federation of Library Association) ซึ่งมีบรรณารักษ์กว่า 2,000 คน จากทั่วโลกมาร่วมประชุมด้วย

ผูบ้รหิารของพเีอม็ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายและกลยทุธท์างการตลาด โดยเนน้การใหบ้ริการทางดา้นเคร่ืองมอืสำาหรับการจดัการ
แสดงและการนำาเสนอแบบครบวงจร (Production Solutions Management) ทั้งในด้านแสง (Pro Lighting) ด้านภาพ (Pro Im-
age) ด้านเสียง (Pro Sound) และด้านเทคนิคพิเศษ (Special Effect)
 
กลุม่บรษิทัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเงนิทนุและการถอืหุน้ครัง้ใหญเ่พือ่เตรยีมการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ 
(หรือ “mai”) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลำาดับ นอกจาก
นี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็มและดิอายส์ ในสัดส่วนร้อยละ 
99.997 และ 99.84 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของแต่ละบริษัทตามลำาดับ ส่วน บริษัท เอส. คิวบิค จำากัด นั้นกลายเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2546 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเอ็ม ออร์กา
ไนเซอร์ จำากัด (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited)

บริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด  โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ที่ชำาระแล้ว 135 ล้านบาท (เดิม 39.90 ล้านบาท) และได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ดิอายส์ จำากัด โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว 15 ล้านบาท (เดิม 5 ล้านบาท)
 
บริษทัฯได้ทำาการขยายการลงทุนโดยการเขา้เปน็ผู้ถอืหุ้นใน บรษิทั เอ็กซ์โปซชิั่น เทคโนโลย ีจำากดั (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึง่ให้การ
บริการในด้านการติดตั้งระบบสาธารณูโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์  โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40  และในปีนี้
บริษัทฯ ประสบความความสำาเร็จได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านแนวคิด สำาหรับพาวิลเลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก 
Bureau International des Expositions: BIE จากผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดับนานาชาติในการร่วมงาน 
World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผู้ออกงาน 102 ประเทศทั่วโลก

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2551



31

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักในการให้บริการบริหารการจัดงานแสดงต่างๆ และดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลัก โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทประกอบด้วย

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารบรหิารการจดังาน (Event Management) และงานดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดังาน อาทเิชน่ งานดา้นความคดิสรา้งสรรค ์
(Creative Management) โดยมุ่งเน้นผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทในภาคเอกชน ซึ่งต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ผลงานที่สำาคัญขอ
งบริษัทฯที่ผ่านมา ได้แก่ งานแม่น้ำาของแผ่นดินครั้งที่ 3, 4 และ 5, งานเทศกาลวัดอรุณ (Wat Arun Festival), การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฉลอง
การครองราชย์ครบ 60 ปี, การร่วมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ, การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24, งาน
จัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน World Water Expo 2008, งาน HomePro Expo 2005 - 2012, การออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์ทางน้ำาเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิย์พระบรมราชนีินาถ, การจดังานวฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 84 พรรษามหาราชา, งานบริหารจดัการอาคารนทิรรศการ
ของหน่วยงานต่างๆ ในงาน BOI Fair 2012, การจัดงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ, โครงการสืบสานศิลปะมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ, งานเปิดตัวสินค้าหลากหลาย
ประเภท อาทิ รถยนต์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง, อุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ, เครื่องดื่ม, และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เป็นต้น 
  
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจำาแนกได้ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภทหลัก  ดังต่อไปนี้ คือ
 1. การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Corporate  Marketing & Event) 
 2. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการชั่วคราว (Museum & Exhibition) 
 3. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event)
 4. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE) 
 5. การจัดงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง (Art, Culture & Entertainment) 
  
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด
ปัจจุบันการให้บริการอุปกรณ์ (Equipment service) สำาหรับการจัดกิจกรรมการแสดง ให้บริการในอุปกรณ์หลัก 4 ประเภท คือ
 - อุปกรณเ์กีย่วกบัภาพ (Pro Image) เชน่ Led Screen, เคร่ืองฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่(Panorama),  พลาสมา (Plasma),  
 และ ซีนอน (Xenon)  
 - อปุกรณเ์กีย่วกบัแสง (Pro Lighting) เชน่ ระบบแสงแบบคอนเวนชัน่ (Convention Lighting), ระบบแสงกลางแจง้ (Outdoor Lighting) ระบบแสงสำาหรบั 
 งานคอนเสิร์ต (Concert Lighting) และระบบแสงสำาหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting)
 - อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง (Pro Audio) สำาหรับการจัดการประชุม, งานเปิดตัวสินค้า และงาน Light & Sound
 - อุปกรณ์เกี่ยวกับเอฟเฟคท์ (Pro Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อุโมงค์น้ำา, จอน้ำา (Water Screen) และน้ำาพุในระบบ Straight, Skirt และ Circle 

บริษัท ดิอายส์ จำากัด
ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อสำาหรับการนำาเสนออยู่ 3 ประเภท คือ
 - สื่อประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เป็นเทคนิคการใช้สื่อผสมทั้งด้านภาพและเสียงที่หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ 
 ของลูกค้า เหมาะสำาหรับการจัดแสดงในงานอีเว้นท์ นิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เทคนิคท่ีใช้ก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Video Projection,  
 Projection Mapping, Panorama Screen Video, Multi Screen Video, 3D Video, Video synchronized with Light, Sound, Effect including  
 fireworks or fountain 
 - สื่อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึ่งดิอายส์ให้บริการผลิตวีดีโอพรีเซนเทชั่นครบวงจร ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การถ่ายทำา จัดทำากราฟฟิค  
 แอนนิเมชั่น จัดทำาเสียงและดนตรีประกอบ ไปจนถึงการตัดต่อวีดีโอ ประเภทของวีดีโอที่ให้บริการมีตั้งแต่ company profile, training video, product  

ปี           พัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัทฯได้มีการเปิดตัวแผนก CM  MICE เพื่อรองรับงานการจัดประชุมและสัมนา โดยทีงานที่มีปะสบการณ์ในกาจัดประชุมและ
สัมนาระดับนานาชาติ และวางนโยบาย ASEAN Platform เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2553

บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทย่อยจากบริษัท เอ ลิงค์ จำากัด เป็น บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ วัน จำากัด ซึ่งจะให้บริการด้าน
ดนตรีและการจัดการอย่างครบวงจร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55  และได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility 
Award ในงาน SET Award 2010

บริษัทฯมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น “บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)”  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังงานประเภทอื่นๆ รวม
ถึงการเพิ่มแผนกงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 150 ล้านบาท เป็น 222.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 72.5 
ลา้นหุน้ เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผลจำานวน 37.5 ลา้นหุน้ การใชส้ทิธิตามใบสำาคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิม จำานวน 
30 ลา้นหุน้ และการใชส้ทิธติามใบสำาคญัแสดงสทิธทิีอ่อกใหแ้กก่รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ย่อย จำานวน 5 ล้านหุ้น โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในครั้งนี้เพื่อรองรับการขยายกิจการเข้าสู่ตลาดอาเซียน และการ
ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการให้บริการที่ครอบคลุมรองรับการเปิด AEC
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 information, sales and marketing video รวมถึงสารคดี และสปอตโฆษณา
 - สื่อประเภทอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) เป็นสื่อที่ใช้เพื่อสร้างสีสันให้งานอีเว้นท์ นิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น โดย 
 ทำาให้ผู้มาร่วมงานสามารถ interact กับสื่อต่างๆ ได้ เพื่อที่จะให้ ได้ถึงข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆ หรือเพื่อความบันเทิง สื่ออินเตอร์แอคทีฟของ 
 ทางดิอายส์มีหลากหลายแบบ เช่น Interactive Shadow, Multi-touch Table, Silhouette Art Projection,, Augmented Reality, Photo Booth  
 หรือ Movie Bike โดยที่เราสามารถปรับเปลี่ยน ดัดแปลงโปรแกรม ให้ตรงกับการใช้งาน และความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด
 ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใตก้ารดำาเนนิงานของบริษัท เอ็กซ์โปซชิัน่ เทคโนโลย ีจำากดั (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัทดังกล่าว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ ให้บริการระบบสาธารณูปโภค อาทิ
เช่น บริการต่อระบบไฟฟ้า ระบบท่อน้ำา ระบบท่อลม และระบบการเดินสายส่งสัญญาณต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการจัดงานอีเว้นท์ นอกจากนี้ เอ็กซ์โป เทคยังเป็นผู้
ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคทุกประเภทอย่างเป็นทางการในส่วนของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ด้วย

บริษัท โธธ มีเดีย จำากัด
ปัจจุบันการให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร แบ่งเป็นบริการหลัก 4 ประเภท คือ
 - เครื่องมือนวัตกรรมบนโลกออนไลน์ เช่น เครื่องมือวัดผลความสำาเร็จบนโลกออนไลน์ (Online Measurement : KPIOLOGY), เครื่องมือเฝ้าระวัง 
 และควบคุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์ (Online Monitoring and Message Control : Warroom), เครื่องมือถ่ายทอดสดบนโลกออนไลน์ (Online Video  
 Live Streaming)
 - บริการดูแลเนื้อหาบนโลกออนไลน์ เช่น การสร้างการพูดถึง (Seeding) และการจัดการการพูดถึงในด้านลบ (Negative Message Control)
 - บริการดูแลจัดการและจัดกิจกรรม Online บน Social Media เช่น Facebook, Twitter
 - บริการผลิตโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ บนสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆ เช่น Website, Facebook, Smart phone, Tablet

บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำากัด
ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงแสงสีเสียง (Light &Sound) และให้บริการการจัดงานแสดงต่างๆ โดยเฉพาะงานทางด้าน MICE และ Incentive Group ในประเทศ
กัมพูชา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้

หมายเหตุ: (1) อยู่ระหว่างการดำาเนินการยกเลิกบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก การเข้าลงทุนจะพิจารณาทั้งผล
ตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยคำานึงถึงศักยภาพของธุรกิจที่เข้าลงทุน และการส่งเสริมกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายในการกำากับ
ดูแลบริษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพ่ือดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
ดำาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้

 99.99% บจก. เซท็อัพ โซลูชั�น 

75.00% 

35.00% 

40.00% 

99.95% 

99.99% 

บมจ. ซีเอม็โอ บจก. เอก็ซ์โปซชัิ�น เทคโนโลยี 

บจก. พีเอม็ เซน็เตอร์ 

บจก. ด ิอายส์ 

บจก. บายอน ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์1
 

บจก. โธธ มีเดีย 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 

ตารางจำาแนกรายได้จากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2552 – 2555

ตารางจำาแนกรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2552 – 2555

 
ตารางจำาแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2552 - 2555

 

มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

รายได้จากการให้บริการบริหารการ

จัดงาน
503.91 63.56% 572.83 60.21% 528.84 58.78% 819.35 60.77%

รายได้จากการให้บริการทางด้าน

อุปกรณ์
258.54 32.61% 325.63 34.23% 313.47 34.84% 481.39 35.71%

รายได้จากการให้บริการ ทางด้าน

การผลิตสื�อสําหรับนําเสนอ
21.68 2.73% 33.38 3.51% 48.89 5.43% 40.42 3.00%

รายได้จากการออกแบบ ตกแต่ง 

และก่อสร้าง
8.64 1.09% 10.74 1.13% 5.09 0.57% 0 0.00%

รายได้จากธุรกิจดนตรีและบริหาร 

ศิลปิน
0 0.00% 8.83 0.93% 3.48 0.39% 0 0.00%

รายได้จากธุรกิจสื�อการตลาด 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7.07 0.52%

รวม 792.77 100% 951.41 100% 899.77 100% 1,348.23 100%

ประเภทของรายได้
2552 2553 2554 2555

มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

     - รายได้จากภาครัฐ 289.87 58.09% 225.39 39.26% 166.49 30.89% 158.16 19.51%

     - รายได้จากภาคเอกชน 205.99 41.28% 347.44 60.51% 365.22 67.76% 645.79 79.65%

     - รายได้อื�น 3.14 0.63% 1.33 0.23% 7.25 1.35% 6.85 0.84%

   รวมรายได้ 499.00 100% 574.16 100% 538.96 100% 810.80 100%

รายได้ของบริษัท
2552 2553 2554 2555

รายได้ของบริษัท

มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

     - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด

       และส่งเสริมการจําหน่าย 169.87 34.04% 219.75 38.27% 200.85 37.27% 267.77 33.03%

     - รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ 151.01 30.26% 186.48 32.48% 201.07 37.31% 97.36 12.01%

     - รายได้จากงานนิทรรศการและ   

       งานแสดงสินค้า 63.98 12.82% 99.00 17.24% 57.94 10.75% 358.14 44.17%

     - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 2.03 0.41% 16.46 2.87% 22.27 4.13% 0.65 0.08%

     - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 19.20 3.85% 21.14 3.68% 0.00 0.00% 22.23 2.74%

     - รายได้จากงานออกแบบ ตกแต่ง 89.77 17.99% 30.00 5.23% 46.71 8.67% 51.26 6.32%

     - รายได้อื�นๆ 3.14 0.63% 1.33 0.23% 10.06 1.87% 13.39 1.65%

   รวม 499.00 100% 574.16 100% 538.90 100% 810.80 100%

25532552 2554 2555
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ปัจจัยความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
 ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

ความเสีย่งอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงแผนการจดักจิกรรมทางการตลาด
ของบริษัทลูกค้า
 การจดักจิกรรมทางการตลาดในปจัจบัุน ถอืเปน็เคร่ืองมอืทางการ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
หลายบริษัทหันมาให้ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น ควบคู่
ไปกับการโฆษณาซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิม ดังนั้น การให้
บริการบริหารการจัดงานของบริษัทฯ อาจจะได้รับความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น การปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางด้านการตลาดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงงบ
ประมาณ รวมไปถึงการเลื่อนระยะเวลาของการจัดทำากิจกรรมออกไป  เป็นต้น  
ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลประกอบ
การของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ดำาเนินกิจการมายาวนานอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 20 ปี จึงมีฐานลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนดำาเนินธุรกิจใน
หลากหลายอุตสาหกรรมซ่ึงแต่ละประเภทอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการ
จัดงานต่างๆกัน ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านของช่วงเวลาการจัด
งานได้ นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายในการหาลูกค้ารายใหม่ๆในประเภทธุรกิจ
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ซ่ึงลูกค้าเหล่าน้ีจะใช้การจัดกิจกรรมทางการตลาดการ
ประชาสัมพันธ์และมีแนวโน้มท่ีการส่งเสริมการจำาหน่ายเป็นเคร่ืองมือสำาคัญที่
ใช้สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ้น    
 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเพื่อต่อยอดการทำางาน
เพิ่มขึ้นในปีถัดไปในลูกค้าทุกราย โดยการพยายามเอาใจใส่กับงาน ต่อยอด
ผลงานที่ประสบความสำาเร็จของลูกค้าเพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์และสร้าง
โอกาสในการได้งานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีหน่วยงานดูแลและให้
บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด น้อมรับทุกความเห็นเพื่อแก้ ไขและเหนืออื่นใดคือ
คำานึงถึงวัตถุประสงค์ของใช้งบประมาณของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดและวัด
ประสิทธิภาพของงานที่ทำาให้ลูกค้าให้ ได้มากที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ  
 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง
นั้นถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และ
จัดงานอีเว้นท์เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่าง
มาก  การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนและการอยู่รอดของธุรกิจเป็นปัจจัย
สำาคัญต่อการตัดสินใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการในการใช้สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือ
งานอีเว้นท์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
เมื่อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงระดับ
ที่มีผลต่อประเทศ เช่น ด้านพลังงาน มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการ
เมืองค่อนข้างมาก การดำาเนินธุรกิจจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความ
มั่นคงทางการเมือง การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ตา่งๆ ล้วนแล้วแตส่่งผลใหเ้กดิการพจิารณาบทบาทการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
และงบประมาณของการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ท้ังสิ้น  ไม่นับรวมไปถึงนโยบาย
โครงการต่างๆ ที่ได้รับการก่อตั้งและสนับสนุนโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนโดยภาคเอกชน เช่น โครงการขนาดใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อการท่องเที่ยว โครงการจัดการ
ประชุมนานาชาติ ที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากกับสถานการณ์บ้านเมืองและ
เศรษฐกิจ  โครงการด้านการจัดอีเว้นท์จึงได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน
เหล่านี้ไปด้วย
 อย่างไรก็ดี บริษัทฯเตรียมความพร้อมในกรณีนี้อยู่เสมอ โดยการ
พยายามจัดสรรสัดส่วนการสร้างรายได้ ไม่ให้พึ่งพาแต่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแต่พยายามกระจายไปยังลูกค้าหลายๆรายและ

ทัว่ทกุภูมภิาคของประเทศ มไิดจ้ำากดัการรับงานอยูเ่พียงแตใ่นเมอืงหลวง ไมพ่ึง่
พิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะหรือ กระจายการสร้างรายได้ ไปตามภาวะ
การณ์ของตลาด  นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดุลของงานที่จะก่อให้
เกดิรายไดอ้ยา่งเสมอภาคและอยา่งรอบคอบมากทีส่ดุ รวมทัง้พยายามวางแนว
นโยบายทีจ่ะพึง่พางานของตนเองและมกีารวางแผนทีจ่ะบกุในตลาดตา่งประเทศ
รวมทัง้งานดา้นการประชมุสมัมนาและเลีย้งรบัรองในระดบันานาชาตเิพือ่รกัษา
เสถียรภาพและไม่ยึดติดอยู่กับงานภายในประเทศเท่านั้น 

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการปรับตัวของลูกค้า การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้
นท์ของวงการเอเยนซี่โฆษณาและการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่  
 มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์เพิ่มมาก
ขึ้นในแต่ละปี ตัวเลขยอดรายได้ท่ีน่าสนใจทำาให้มีผู้ประกอบการทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว เช่น บริษัทโฆษณาเอเยนซี่ บริษัทสื่อและรายการทีวีต่างๆ 
แม้แต่บริษัทที่ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ก็เริ่มกำาหนดทิศทางเร่ิมปรับตัวที่
จะหาลู่ทางเข้ามาสร้างมูลค่าสร้างรายได้จากตลาดธุรกิจบริหารการจัดงาน
อีเว้นท์บ้าง โดยพยายามใช้จุดเด่นของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวก
ธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์เข้าไปร่วมด้วย การเติบโตในบริษัทเหล่านี้ในหมวดอีเว้
นท์ก็ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความ
ชำานาญในเรือ่งของการจดังานอเีวน้ท์ในประเภทตา่งๆ เปน็เรือ่งประสบกาณแ์ละ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  แม้บริษัทเหล่าน้ีจะพยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื่อมา
ดูแลและจัดงานเอง และเพื่อประโยชน์ในด้านของการประหยัดต้นทุน แต่อย่างไร
กต็าม ความเชีย่วชาญของบคุลากรคงยงัไมส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูคา้และ
จัดงานอีเว้นท์ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริษัทที่ทำางานด้านนี้โดยตรงได้
 นอกจากนีแ้ลว้ ตลาดอเีวน้ทย์งัมคีวามเคลือ่นไหวของผูป้ระกอบการ
หรือลกูคา้ในอดีตท่ีสัง่สมประสบการณแ์ละเรียนรู้จากงานอีเวน้ทท์ีบ่รษิทัฯ หรอื
บรษิทัทีท่ำางานดา้นอเีวน้ทอ์ืน่ๆ จดังานใหม้ากอ่น เกดิการปรบัตวั เรียนรู้และจดั
งานอเีวน้ทเ์องโดยไมต่อ้งอาศยับรษิทับรหิารการจดังาน (Event Management) 
ที่ทำาด้านนี้โดยตรง ในบางครั้งอุตสาหกรรมอีเว้นท์ในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่มีคู่
แขง่และมกีารแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้มากเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งปรบัตวัและรักษาคณุภาพ
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกันนั้นยังต้องสร้างการยอมรับจากความสำาเร็จของงาน
จากลกูคา้ และพยายามพัฒนาศกัยภาพทัง้ในดา้นการบริการ เทคโนโลย ีหรอื
รูปแบบการนำาเสนอ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
 บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณภาพของงานอีเว้นท์ให้
ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับงานอีเว้นท์ 
มีทีมงานดูแลลูกค้าและให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที่มี
คณุภาพในมมุมองใหม่ๆ  ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ธุรกจิของบริษัทฯอยูเ่สมอ เชน่ การ
หาเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ หรือสร้างความร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยี
น้ันๆ เพ่ือร่วมกันทำางานและเกิดการถ่ายทอดความรู้ท่ีชว่ยสร้างความแข็งแกรง่
ให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้ข้อได้เปรียบจากความ
พร้อมในทุกๆด้านของบริษัทฯในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีความผันผวนและคาด
การณ์ได้ยากมากขึ้น ภัยที่เกิดจากธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าใน
อดตี ซึง่อาจมผีลกระทบการกบัการทำางานหรอืการจดักจิกรรมทางการตลาด
ได้ จนบางครั้งอาจทำาให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบาง
พื้นที่ 
 สำาหรับบริษัทฯเอง ได้มีการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้ง
ภยัธรรมชาต ิและเหตกุารณอ์ืน่ทีเ่กดิขึน้ทัง้ใน และนอกประเทศอยา่งใกลช้ดิ โดย
เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่บริษัทฯ จะต้องเข้าไปจัดงาน เพื่อประเมินสถานการณ์ และ
หาทางปอ้งกนัเหตทุีอ่าจเกดิขึน้ได้ในทกุสถานการณ ์เพือ่ความปลอดภยัในการ
จัดงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย 
 บริษัทฯ คำานึงถึงความปลอดภัยของการจัดงานและผู้ร่วมงานเป็น
สำาคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการใช้บริการประกัยภัยในการจัดงานและประกัน
ภัยอันอาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน สำาหรับงานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำานวนมากหรือ
งานที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้าร่วมงานได้รับมั้นใจเพิ่มขึ้นอีก
ระดับหนึ่งด้วย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เป็นดังนี้

 

หมายเหตุ: *ตระกูลคุณาวงศ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัท เอส.คิวบิค จำากัด

 

ลําดับที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 บริษัท เอส. คิวบิค จํากัด* 70,564,875    37.59%

2 นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ 15,078,500    8.03%

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 8,907,847       4.75%

4 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 7,502,000       4.00%

5 นางสาวอุษณี เกิดพึ�งบุญประชา 4,391,000       2.34%

6 นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ 3,101,675       1.65%

7 นายมิตรพัน สถาวรมณี 3,000,400       1.60%

8 นางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ 2,680,000       1.43%

9 นายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ 2,500,000       1.33%

10 นางสาวปัทมา กุลเลิศประเสริฐ 1,000,050       0.53%

11 อื�นๆ 68,987,988    36.75%

187,714,335  100.00%
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดัง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำานวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย         ประธานกรรมการ**
 2. รศ.จุมพล  รอดคำาดี                         กรรมการ** 
 3. นายอนันต์ เกตุพิทยา   กรรมการ**
 4. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์          กรรมการ*
 5. นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์   กรรมการ*
 6. นางสาวอุษณี  เกิดพึ่งบุญประชา     กรรมการ

 โดยมีนางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชัยสกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ 

 * กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ หรือ นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ ท่านใดท่านหนึ่งลงลายมือชื่อ 
 และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ
 ** กรรมการอิสระ

 

 คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

CM Expertise 

ICM 

CMC 

C 
C-MEX 

C 
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C 
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คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
องค์ประกอบ 
 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน 
กรรมการทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
 2. กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด โดยมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง 2 ปี
 3. การแตง่ตัง้กรรมการต้องมีความโปรง่ใส โดยเปน็ไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยเสนอชือ่บคุคลพรอ้มประวตัเิพือ่เขา้รบัการพจิารณาเปน็กรรมการ 
ผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำาเสนอขอรับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

คุณสมบัติ 
 1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมี
ความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิทั ภายใตก้ารนำาของประธานกรรมการสามารถกำากับดูแลการปฏิบัตงิานของฝา่ยบริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ จงึกำาหนดใหป้ระธาน
กรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำานวนอย่างน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่กำาหนด
ไว้ในหัวข้อกรรมการอิสระ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบและกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวม
ถึงกำากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยในป ี2555 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รวม 5 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงันี้

                 

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
 1. กำาหนดนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงขอ
งบริษัทฯ
 2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำากับดูแลการดำาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
 3. กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตาม
ที่กฏหมายกำาหนด
 5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 6. พิจารณาการเข้าทำาสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการค้ำาประกัน
 7. พจิารณางบประมาณการปรบัเงนิเดอืนประจำาป ีงบประมาณการจา่ยโบนสัพนกังาน สวสัดกิารทีส่ำาคญัของผูบ้รหิาร นำาเสนอเบีย้ประชมุและบำาเหนจ็
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำานวน 3 ท่าน* ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. รศ.จุมพล   รอดคำาดี    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 2. นายอนันต์   เกตุพิทยา   กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ *
 3. นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย     กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
 โดยมีนายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 
*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน  

ชื่อ – สกุล        ตำาแหน่ง      จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย                 ประธานกรรมการ   5/5

รศ. จุมพล รอดคำาดี       กรรมการ    5/5

นายอนันต์ เกตุพิทยา       กรรมการ    5/5

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์      กรรมการ    5/5

นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์       กรรมการ    4/5

นางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา      กรรมการ    5/5
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โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้งโดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจ
สอบดังนี้

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 1. ต้องมีภาวะผู้นำา มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการ
ที่จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ
 2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
 3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

อำานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอ้กำาหนด และหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้
 1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯและผู้
บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
 2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 3. สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจ
สอบบัญชีของบริษัทฯ
 5. พจิารณาการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทัฯในกรณีท่ีเกดิรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถกูตอ้ง
และครบถ้วน
 6. ปฏบิติัการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิทัฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เชน่ การทบทวนนโยบายการบรหิารทางการ
เงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฎบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหารทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบริษัทฯในรายงานสำาคญัๆทีต่อ้งเสนอตอ่
สาธาณชนตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 7. จดัทำารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิเผยไว้ในรายงานประจำาปขีองบริษัทฯซึง่รายงานดังกลา่วลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
 

ชื่อ – สกุล        ตำาแหน่ง      จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย                 ประธานกรรมการ   4/4

รศ. จุมพล รอดคำาดี       กรรมการ    3/4

นายอนันต์ เกตุพิทยา       กรรมการ    4/4



44

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย

ประธานกรรมการและ

กรรมการตรวจสอบ

2. นายจุมพล รอดคำาดี

กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการและกรรมการตรวจ

สอบ

4. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการ

5. นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์

กรรมการ

6. นางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญ

ประชา

กรรมการ

คุณวุฒทางการศึกษา

- MA Corporate Political 

and Communication, Fair-

field University, USA

- DAP 9/2004

- MS Broadcast-Journal-

ism, Boston University, USA

- DAP 9/2004

- ปริญญาโทด้านการ

จัดการสถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ(ศศินทร์) 

- DAP 7/2004  

- ACP 2/2004  

- DCP 17/2002

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์

บัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- DAP 10/2004

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์

บัณฑิต คณะพยาบาลศาตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- DAP 10/2004

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

- สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ 

- DAP 9/2004

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ)

ณ 13 มีนาคม 

2556

205,500 หุ้น 

(0.11%)

ไม่มี

16,000 หุ้น

(0.01%)

7,502,000 หุ้น

(4.00%)

15,078,500 หุ้น 

(8.03%)

4,391,000 หุ้น

(2.34%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและผู้

บริหาร

-

-

-

ญาติ
(นางวรพร ตรี

ศิริเกษม)

พี่น้อง
(นางสาวอุษณี 

เกิดพึ่งบุญ
ประชา)

พี่น้อง
(นางสาวสุรีย์ สิ

ริกรณ์)

ช่วงเวลา

2546-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน

2546-2549

2546-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน   

2550-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน  

2544-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน

2551–ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2529-ปัจจุบัน

2551–ปัจจุบัน

2533-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2529-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน

ตำาแหน่ง

- ประธานกรรมการ และ     

   กรรมการตรวจสอบ

- ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และกรรมการ

- Art & Culture Consultant

- รองอธิการบดี

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กรรมการ

- กรรมการ

- รองกรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- สำานักพระราชวัง

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

- บมจ. บริหารสินทรัพย์ ท่าเรือดอนสัก-สมุย 

- บมจ. ไฮโดรเท็ค

- บมจ. ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้

- บมจ. ศุภาลัย

 - บจก.จัดหางาน เดอะบิลเลี่ยน โซลูชั่น 

- บริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด

- บริษัท ดิอายส์ จำากัด

- บริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด

- บริษัท ดิอายส์ จำากัด

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด

อายุ

55

66

61

52

52

51

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจำานวน 7 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายเสริมคุณ   คุณาวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นางสาวรุ่งอรุโนทัย  ศรัยกิจ  กรรมการผู้จัดการ 
 3. นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี  กรรมการผู้จัดการ 
 4. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์  กรรมการผู้จัดการ
 5. นางสาวจุติพร  มิ่งขวัญรุ่งเรือง  กรรมการผู้จัดการ
 6. นางสาวนงรัตน์  ทันจิตต์  กรรมการผู้จัดการ
 7. นางวรพร   ตรีศิริเกษม  กรรมการผู้จัดการ

 คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำาปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 อย่างไรก็ตาม อำานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไม่มี
อำานาจในการทำารายการ หรืออนุมัติการทำารายการที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าว ให้คณะผู้บริหารนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ งานสัมมนาที่มีมูลค่าของงานไม่เกิน 150 ล้านบาท
 2. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน 25 ล้านบาท
 3. พิจารณาอนุมัติการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้บริการใด ๆ ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท
 4. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท ยกเว้นกรณีที่การว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในตำาแหน่ง 
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน
 5. พิจารณาอนุมัติการดำาเนินธุรกรรมใดๆที่มีวงเงินเกินกว่าที่กำาหนดไว้ข้างต้นอันมีความจำาเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์ 
 แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาดำาเนินธุรกรรมดังกล่าวได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ 
 ในภายหลังโดยไม่ชักช้า
 6. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ 
 ระเบียบที่เกี่ยวข้องท้ังหลาย และภายหลังเม่ือบริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
 7. พจิารณาดำาเนินธรุกรรมหรอืการดำาเนินการอืน่ใดทีจ่ำาเปน็หรือเหน็สมควรตอ้งปฏิบตัเิพ่ือดำาเนนิธุรกจิของบริษัทฯหรือเพ่ือประโยชน์ในทางธรุกจิ 
 ของบริษัทฯหรือเพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ
 8. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของบริษัทฯ กำาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำากับดูแลการ 
 ดำาเนินงานโดยรวม ผลงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 9. พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯในฐานะผู้กู้ ในมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท จะอนุมัติโดยคณะ 
 กรรมการบริษัทฯ
 10. มอีำานาจมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ท่ีประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารเหน็สมควรทำาหนา้ทีจ่ดัการและดำาเนนิการแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารในเรือ่งทีจ่ำาเปน็ 
 และสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

 ทัง้นีป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไมม่อีำานาจดำาเนนิการในเร่ืองตา่งๆขา้งตน้ หากประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมสีว่นได้
ส่วนเสียในเรื่องที่ได้รับมอบอำานาจดังกล่าว
 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความ
หมายที่กำาหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ปฎิบัติการอื่นใด
ตามหลักเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักลา่วกำาหนดไว้ในเรือ่งนัน้ๆดว้ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเร่ืองดังกลา่ว
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รายละเอียดคณะผู้บริหารบริษัท

 

ชื่อ-สกุล

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการ

2. นางสาวรุ่งอรุโนทัย ศรัยกิจ

กรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี

กรรมการผู้จัดการ   

4. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์

กรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง

กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวนงรัตน์  ทันจิตต์

กรรมการผู้จัดการ   

7. นางวรพร  ตรีศิริเกษม

กรรมการผู้จัดการ   

คุณวุฒทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์

บัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- DAP 10/2004

- ปริญญาโท MA  

สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ 

ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

- ปริญญาตรี วรสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Master of Business Ad-

ministration at Queensland 

University of Technology, 

Australia

- ปริญญาโท  ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

โฆษณา

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท 

(ร้อยละ)

ณ 13 มีนาคม 

2556

7,502,000 หุ้น

(4.00%)

ไม่มี

12,000 หุ้น

(0.01%)

120 หุ้น

(0.00%)

6,000 หุ้น

(0.00%)

6,120 หุ้น

(0.00%)

120 หุ้น

(0.00%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและผู้

บริหาร

ญาติ
(นางวรพร  

ตรีศิริเกษม)

-

-

-

-

-

ญาติ
(นายเสริมคุณ 

คุณาวงศ์)

ช่วงเวลา

2551–ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2529-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2536-2552

2551-ปัจจุบัน

2537-2551

2551-ปัจจุบัน

2550-2551

2555-ปัจจุบัน

2550-2555

2551-ปัจจุบัน

2550- 2551

2554-ปัจจุบัน

2552-2553

ตำาแหน่ง

- ประธานกรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจ

- กรรมการผู้จัดการ       

- ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจ  

     

- กรรมการผู้จัดการ   

- ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจ

- กรรมการผู้จัดการ

- ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจ

- กรรมการผู้จัดการ   

- ผู้อำานวยการหน่วยธุรกิจ

- กรรมการผู้จัดการ   

- ผู้อำานวยการสำานักงานกลาง

ชื่อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

- บริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด

- บริษัท ดิอายส์ จำากัด

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บมจ. ซีเอ็มโอ

- บมจ. ซีเอ็มโอ

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บมจ. ซีเอ็มโอ 

- บมจ. ซีเอ็มโอ  

- บมจ. ซีเอ็มโอ

อายุ

52

45

44

41

40

39

34

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 ในป ี2555 บรษิทัฯมีการจา่ยคา่ตอบแทนรวมในรปูของเงนิเดอืนและโบนสัใหค้ณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีใ่นระดบับรหิารจำานวน 
7 ท่านดังมีรายนามแสดงไว้ข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27.10 ล้านบาท

จำานวนพนักงาน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 482 คน คิดเป็นพนักงานประจำาทั้งสิ้น 472 คน และพนักงานชั่วคราว
ทั้งสิ้น 10 คน  ดังต่อไปนี้
 - บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) มีพนักงานประจำาจำานวน  173 คน และพนักงานชั่วคราวจำานวน 9 คน  
 - บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด มีพนักงานประจำาจำานวน 189 คน และพนักงานชั่วคราวจำานวน 1 คน
 - บริษัท ดิอายส์ จำากัด  มีพนักงานประจำาจำานวน 30 คน
 - บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด มีพนักงานประจำาจำานวน 62 คน
 - บริษัท โธธ มีเดีย จำากัด มีพนักงานประจำาจำานวน 18 คน  

ผลตอบแทนพนักงาน
 ผลตอบแทนของพนักงาน ในรอบปี 2555 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
231.61 ล้านบาท 

การกำากับดูแลกิจการ
 บรษัิทฯได้ใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการเปน็อยา่งมาก จากความเชือ่ทีว่า่การกำากบัดแูลกจิการเปน็ระบบทีจ่ดัใหม้กีระบวนการและโครงสร้าง
ของภาวะผู้นำา และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูน
คณุคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายในกรอบการมจีรยิธรรมทีดี่ โดยคำานึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนและสังคมโดยรวมในส่วนของความคบืหน้าในการปฏบิตัติาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดนั้น บริษัทฯขอรายงานเรียงตามลำาดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 . สิทธิของผู้ถือหุ้น
 ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเปน็เจา้ของโดยการควบคมุผา่นบริษทัผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการใหท้ำาหนา้ทีแ่ทนตน และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท 
 บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหุ้น การมีส่วนแบ่งกำาไรจากกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การ
เขา้รว่มประชุมผุถื้อหุน้เพือ่ออกเสยีงในทีป่ระชมุ และใหค้วามสำาคญัในการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ำาหนดแนวทางการดำาเนนิการตา่งๆ เพือ่สรา้งมัน่ใจวา่ผูถ้อื
หุน้จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐาน ดว้ยความเชือ่ทีว่า่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะสามารถพัฒนาองคก์รใหเ้จรญิกา้วหนา้ใน
ธรุกจิตอ่ไปได ้อกีทัง้ยงัเปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่เ้กีย่วข้องทุกฝา่ย ซ่ึงจะนำาประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม จงึได้กำาหนดนโยบายเกีย่ว
กับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
 • ผู้ถือหุ้น จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมีและพึงได้ ทั้งในด้านการลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ 
 • ในการประชุมสามัญประจำาปี คณะกรรมการได้กำาหนดให้ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีที่มีมติพิเศษ บริษัทฯ จะแจ้ง
ลว่งหนา้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนวนันัดประชมุอย่างน้อย 14 วนั และยงัไดม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทย และอังกฤษผา่นทาง Website ของ CMO Group 
(http://www.cmo-group.com/investor.php) กอ่นทีจ่ะจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุ ไดแ้ก ่ระเบยีบวาระการประชมุ, รายงานประจำาป,ี งบการเงินของบริษัท, 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม, แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
 • บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากผู้ถือหุ้น และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 • ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพรียงกัน 
 • ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำาเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจำากัดเวลา และยังเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง Website: http://www.cmo-group.com/investor.php  หรือทาง Email 
Address: cmoir@cmo-group.com  อีกด้วย
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ทุกครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้ร่วมกัน
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างพร้อมเพรียง

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน ตามนโยบายดังต่อไปนี้
 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง Website: http://www.
cmo-group.com/investor.php  หรือทาง Email Address: cmoir@cmo-group.com  
 • ผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็ผูบ้รหิารของบรษิทั จะไมเ่พิม่วาระการประชมุท่ีไม่ได้แจง้เปน็การล่วงหน้าตอ่ผูถื้อหุน้รายอ่ืนโดยไม่มีความจำาเปน็ โดยเฉพาะวาระสำาคญั
ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 • ผูถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้สามารถมอบฉนัทะใหต้วัแทนเขา้ร่วมประชมุออกเสียงในการประชมุ โดยใช้ใบมอบฉนัทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดย
มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
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 • คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
 • บริษัทเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเลือกผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
 • บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต รวมทั้งเผยแพร่รายงานดัง
กล่าวไว้บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/investor.php ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
 • บริษัทมีการจัดทำาข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศแจ้งให้
กรรมการ ฝา่ยบรหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บัทราบ และยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ อยา่งมจีริยธรรม 
และคุณธรรม

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามตามข้อกำาหนดของกฎหมาย หรือข้อ
ตกลงที่ได้ทำาไว้กับบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหนี้, ลูกค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบัญชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียม
กันในการให้โอกาส และปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้
 • ลกูคา้ - CMO Group มกีารปฏบิตัติามสญัญาอยา่งเคร่งครัด และประสานงานกับลูกคา้อยา่งสม่ำาเสมอ เพ่ือใหส้ามารถสร้างสรรคง์านทีม่คีณุภาพ
และตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา
 • พนักงาน – CMO Group สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำานึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อให้ทำางานในตำาแหน่งที่เหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำางานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทเน้นย้ำาไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะ
ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำาเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณะชน
 • รฐับาล – CMO Group ดำาเนนิธรุกจิภายใต้ขอ้กำาหนดกฏหมาย และระเบยีบตา่งๆ ของหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูลอยา่งเครง่ครดั และพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุ
โครงการจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • ผู้ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ค้า/ผู้ขายรายใหม่ เข้ามานำาเสนอสินค้า/บริการอย่าง
สม่ำาเสมอ
 • คูแ่ขง่ – CMO Group ถอืปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ดว้ยความเสมอภาค บรษิทัไดม้สีว่นรว่มในการกอ่ตัง้สมาคมธรุกจิสรา้งสรรคก์ารจดังาน โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ ได้คุณภาพ อีกท้ังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ ในธุรกิจ Event Management ให้กับ
ประชาชนที่สนใจ
 • สังคม – CMO Group ได้กำาหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และ
สถานที่ในการดำาเนินกิจการของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นแหล่งรวมประติมากรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้โดย
ไม่เสียคา่ใช้จ่ายใดๆ, การจัดงานที่แสดงถึงศิลปวัฒธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัดงานต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศลิปะวัฒนธรรมของไทย 
รวมถงึการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม  ซึง่มนีโยบายใหส้อดแทรกการรณรงคเ์พ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม เชน่ ลดการใชว้สัดุท่ีทำาจากไม้นำาวสัดุอุปกรณ ์หรือนำาวสัดทุีม่อียู่แลว้
มาใช้ซ้ำา เป็นต้น

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเรื่องเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถว้น ตรงตอ่ความเป็น
จริง เชื่อถือได้ สม่ำาเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 
 • บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ีก่ำาหนด ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย ์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(56-1) และรายงานประจำาปี (56-2) 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท
 • คณะกรรมการจดัใหมี้รายงานความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผูส้อบบญัช ีและจดัใหม้รีายงานการกำากบัดแูล
กิจการ ในรายงานประจำาปี
 • คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้ง
ที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปี
 • บรษัิทไดจั้ดใหมี้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธท์ำาหน้าท่ีในการตดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และบคุคลทัว่ไป เพือ่นำาเสนอ
ข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์
ที่กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทาง Website: 
http://www.cmo-group.com/investor.php
 • บริษัทมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจำาปี
 • บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น โดยได้แจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้
บริหาร
 • บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันในงบการเงิน โดยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
 • บริษัทว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต.
 • เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ ไขงบการเงินโดย สำานักงาน กลต
 • คณะกรรมการและผูบ้รหิาร มีการรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์เปน็ไปตามเกณฑข์องสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อำานายการ มีหน้าที่ต้องจัดทำารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2551
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่ภีาวะผูน้ำา, วสัิยทัศน์ มีคณุสมบัตหิลากหลายท้ังในด้านมีประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 • บริษัทฯ มีกรรมการจำานวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดตามมาตรฐานที่ดีที่ถูกกำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียว
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายในการดำาเนินงานของบริษัทฯ จะถูกกำาหนดโดยคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจำานวน 7 ท่าน เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ถูกผูกขาดโดยบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุ่มบุคคลเดียว
 • คณะกรรมการมีกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในมีการจับฉลากให้ออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ แล้วจึงทำาการคัด
เลือกกรรมการใหม่
 • คณะกรรมการกำาหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำาปี
 • เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจในการบริหาร คณะกรรมการจึงได้กำาหนดอำานาจของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) ไว้อย่างชัดเจน โดยตำาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการการผู้จัดการของบริษัท มิได้เป็นบุคคลเดียวกัน
 • คณะกรรมการบริษัท ได้คัดเลือกกรรมการอิสระ ที่มิได้เป็นพนักงานของบริษัท เพื่อดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 • บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจำาบริษัทซึ่งทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม
 2. กรรมการชุดย่อย
 • คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปดว้ย กรรมการทีม่คีวาม
เป็นอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มิได้มีตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 • คณะกรรมการบรษิทัทำาหนา้ทีพ่จิารณา ใหค้วามเหน็ และเสนอแนะเก่ียวกับการดำาเนินงานในเร่ืองท่ีสำาคญัของบริษัท รวมถึงการควบคมุ ดแูลใหฝ้า่ย
บริหารดำาเนินงานได้โดยบรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำาปีที่ได้กำาหนดไว้
 • คณะกรรมการยึดถือข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมี
จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำาหนดไว้
 • คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแลให้บริษัท หลีกเลี่ยงมิให้เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผล
ประโยชน ์อยา่งไรกต็ามกรณท่ีีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน บรษัิทไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนัดงักลา่ว กอ่น
ที่จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการทำารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติทำารายการน้ันๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฎในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ งบการเงินดัง
กล่าวจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ไดร้บัการรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชท่ีีเหมาะสม และมีการปฏิบัตอิยา่งสม่ำาเสมอ และใชด้ลุยพนิจิ
อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • คณะกรรมการบรษิทัมีการควบคมุ ดแูลการดำาเนนิงานในดา้นการรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบตา่งๆ โดยผา่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
  - การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ 
  รายงานผลการตรวจสอบไปยังกรรมการตรวจสอบโดยตรง
  - การทบทวน และพิจารณางบการเงิน 
  - ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 
  กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก กลต. 
  - จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำาปี 
 4. การประชุมคณะกรรมการ
 • บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกำาหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการกำาหนดให้มี
การประชมุลว่งหนา้ และมกีารนดัหมายประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจำาเปน็ โดยในป ี2555 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวน 5 คร้ัง ทกุครัง้ทีบ่รษิทัฯ 
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการ
ประชมุแกก่รรมการทกุท่าน โดยในการประชมุแต่ละครัง้ กรรมการแตล่ะทา่นสามารถทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ตอ่ทีป่ระชมุไดอ้ยา่งมอิีสระ และมเีลขานกุารบรษิทัเปน็
ผู้บันทึกการประชุม และจัดทำารายงานการประชุม
 • คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 3 เดือน โดยในปี 2555 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี
ผู้ตรวจสอบภายในทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำารายงานการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบจะแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อมีวาระที่จะ
ต้องพิจารณางบการเงินในการประชุมกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายการเงิน และบัญชีเข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ความเห็นต่องบการเงิน 
 • บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำาความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยคณะกรรมการจะได้รับเชิญให้พบปะพุดคุยกับพนักงานในงานปี
ใหม่ของบริษัท และงาน PM Center Open House day ที่จัดเป็นประจำาทุกปี  
 5. ค่าตอบแทนกรรมการ
 • บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
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ต้องการ ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานขอ
งบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละท่าน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา
 6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
 • คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท 
และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหมี้การปรบัปรงุการปฏบัิติงานอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การสง่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้อบรมในหลกัสตูรตา่งๆทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้น เป็นต้น

มาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยการระมัดระวังข้อมูลในงบการเงิน ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบการเงินทราบข้อมูลก่อนการ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และบริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงแนวทางที่เหมาะสม เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในช่วงที่มีการเผยแพร่งบการเงิน 
โดยควรงดการซื้อขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่และ 1 อาทิตย์หลังการเผยแพร่งบการเงิน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีการปฏบัิติงานอยา่งเปน็อสิระตามขอบเขตความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการไดร้บัมอบมายใหก้ำากบัดแูล ตาม
ขอ้กำาหนดที่ไดร้ะบไุว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) โดยยดึหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นว่า บริษัทฯมีระบบการ
กำากบัดูแลกิจการทีด่ตีามหลกัของบรรษทัภบิาล และมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอ ระบบการควบคมุภายในไมม่รีายการทีเ่ปน็ผลกระทบตอ่บริษัท
ที่เป็นสาระสำาคัญ 

การควบคุมภายใน
 CMO Group ไดมี้การกำาหนด และพฒันาระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน, 
การประเมนิความเสีย่ง และการตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนือ่ง โดยมกีารจดัโครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมกบัแผนธรุกจิ และสภาพแวดลอ้มของธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง
อย่างต่อเนื่อง กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กระจายอำานาจให้มีการสอบยันกันอย่างเป็นอิสระ บริษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจาก
คุณภาพ, ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อตำาแหน่งงาน  รวมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติและคู่มืออำานาจดำาเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพ่ือให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเป็นไปตามตามหลักการดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูก้ำากับดแูลงานตรวจสอบภายในใหม้อีสิระ โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเปน็อิสระและเชือ่ถือได้อยา่งแท้จริง นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรกึษากบั
ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ,อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน ,สอบทานด้นการปฏิบัติงานของ
แผนกตา่งๆ และสอบทานรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน ์อันเปน็ผลใหบ้ริษัทมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีรวมทัง้ใหเ้กดิความเหมาะสมกบัแนวทาง
การดำาเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน, ประมวลรัษฎากร, กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้
รว่มพจิารณาความนา่เชือ่ถอืในความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ และการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอใหเ้กดิความโปร่งใส ตามแนวทางการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำารองตามกฏหมาย 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
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ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

 

(หน่วย: พันบาท)

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

ผลการดําเนินงาน :

  รายได้จากการให้บริการ 741,410         869,574         819,687         1,237,280      495,857         572,829         531,648         803,944         

  รายได้รวม 745,225         874,645         822,281         1,243,232      498,999         604,415         558,528         855,188         

  ต้นทุนการให้บริการ 606,476         668,658         648,153         968,402         412,670         474,136         470,894         695,106         

  กําไรขั�นต้น 134,934         200,916         171,534         268,877         83,187            98,693            60,754            108,837         

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125,190         132,994         179,477         153,513         122,778         62,595            104,901         64,125            

  ดอกเบี�ยจ่าย 12,897            14,487            16,204            11,436            10,525            11,624            12,907            6,182              

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,264              16,720            13,272            17,457            4,633              7,444              -                  2,922              

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (5,603) 41,786 (34,826) 92,423 (51,606) 48,617            (30,174) 86,852            

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์รวม 570,890         727,646         710,275         734,455         461,226         642,874         509,155         463,463         

  หนี�สินรวม 322,894         436,177         414,012         356,151         267,104         400,135         324,327         195,612         

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 247,996         291,470         296,263         378,304         194,122         242,739         184,828         267,851         

อัตราส่วนทางการเงิน :

  อัตรากําไรขั�นต้น (%) 18.20% 23.11% 20.93% 21.73% 16.78% 17.23% 11.43% 13.54%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.83% 8.39% -0.65% 9.81% -7.35% 11.82% -3.25% 11.94%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) -0.76% 4.81% -4.25% 7.47% -10.41% 8.49% -5.68% 10.80%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.24% 15.49% -11.85% 27.40% -23.47% 22.26% -14.11% 38.37%

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.06) 0.25 (0.26) 0.55                (0.34) 0.32 (0.20) 0.56

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.75 0.94 0.98 0.93 0.69 0.89 1.15

  อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.50 1.40 0.94 1.38 1.65 1.75 0.73

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity ratio): 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.01 0.75 0.94 0.98 0.93 0.69 0.89 1.15

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า เท่า 3.75 3.42 3.26 4.93 2.51 2.76 2.50 4.22

  ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย วัน 97.31 106.80 111.88 74.06 145.50 132.06 146.24 86.59

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio):

  อัตรากําไรขั�นต้น (%) 18.20% 23.11% 20.93% 21.73% 16.78% 17.23% 11.43% 13.54%

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.83% 8.39% -0.65% 9.81% -7.35% 11.82% -3.25% 11.94%

  อัตรากําไรสุทธิ (%) -0.76% 4.81% -4.25% 7.47% -10.41% 8.49% -5.68% 10.80%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.24% 15.49% -11.85% 27.40% -23.47% 22.26% -14.11% 38.37%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio):

  อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.01% 6.44% -4.84% 12.79% -11.14% 8.81% -5.24% 17.86%

  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 1.34 1.34                1.14                1.71                1.07 1.04                0.92                1.65                

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financail ratio):

  อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.30 1.50                1.40                0.94                1.38 1.65                1.75                0.73                

  อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี�ย เท่า 1.05                5.04                0.33-                10.61              3.46-                5.82                1.34-                15.52              

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) -                  79.95% -                  N/A -                  61.71% -                  N/A

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน 

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
 ในปี 2555 กลุ่มบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) มีรายได้รวมจำานวน 1,237.28 ล้านบาท สูงกว่าปี 2554 ที่มีรายได้รวมจำานวน 819.69 ล้านบาท อัน
เป็นผลเนื่องมาจากการรับรู้รายได้จากงาน BOI Fair 2012 ที่เลื่อนมาจากปี 2554ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ รับผิดชอบจำานวน 8 อาคารนิทรรศการ ประกอบกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีความตื่นตัวและมีการใช้เงินใน
กิจกรรมประเภทนี้มากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสากรรมยานยนต์ การสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ และอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดทั้งปี 2555 ที่
ผ่านมา
นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัฯยังมีการปรบักลยุทธ์ในการการทำางานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษรฐกจิและภาวะการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ทัง้การทำางานในลกัษณะทีเ่ปน็การ
ทำางานระยะยาวรายปกีบัลกูคา้ประจำามากขึน้ รวมถงึการขยายงานดา้นตา่งประเทศ อาทเิชน่ การรบัทำางานใหก้บัลกูคา้ตา่งประเทศทีต่อ้งการจดังานในประเทศไทย 
การทำางานให้กับลูกค้าในประเทศที่ต้องการจัดงานในต่างประเทศ และการเตรียมตัวรับการเปิด AEC ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้  

ก. ความสามารถในการทำากำาไร 
 รายได้
 ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมคิดเป็นจำานวน 1,237.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำานวน 417.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50.95 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ของงาน BOI Fair 2012 ประมาณ 300 ล้านบาท ที่เลื่อนจากปลายปี 2554 เป็นช่วงต้นปี 2555 และการรับจ้างจัดงาน
ที่มีมูลค่าโครงการสูงอื่นๆ อีกหลายโครงการ 
รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำาแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ รายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.94 หรือจากจำานวน 528.84 
ล้านบาทในปี 2554 เป็นจำานวน 819.35 ล้านบาทในปี 2555 รายได้จากการให้บริการด้านอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.57 หรือจากจำานวน 313.47 ล้านบาทใน
ปี 2554 เป็นจำานวน 481.39 ล้านบาทในปี 2555 และรายได้จากการให้บริการทางด้านการผลิตสื่อนำาเสนอ ลดลงร้อยละ 17.33 หรือจากจำานวน 48.89 ล้าน
บาทในปี 2554 เป็นจำานวน 40.42 ล้านบาทในปี 2555 

 ต้นทุนการให้บริการ
 ในป ี2555 กลุ่มบรษิทัฯ มีต้นทุนบรกิารใกล้เคยีงกบัปทีีผ่า่นมา โดยมตีน้ทนุการใหบ้ริการทัง้สิน้ 968.40 ลา้นบาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 78.27 ของราย
ได้ เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 79.07 ของรายได้

 อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 21.73 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 20.93 ของรายได้

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 153.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ของรายได้ ขณะที่ปี 2554 มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจำานวน 179.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.90 ของรายได้ สาเหตุหลักของการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนื่องมาจาก การไม่คิด
ด้อยค่าของทรัพย์สินในโครงการ Urban Space ซึ่งรับรู้ทั้งหมดแล้วในปี 2554 ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกลับสู่ระดับปรกติ  

 ต้นทุนทางการเงิน
 ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น เนื่องจากการบริหารระยะเวลาการเก็บหนี้ลดลงเฉลี่ยในปี 2555 ซึ่งมี
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเป็นจำานวน 74.06 วัน ในขณะที่ในปี 2554 คิดเป็นจำานวน 111.88 วัน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 29.39 หรือจากจำานวน 
16.20 ล้านบาทในปี 2554 เป็นจำานวน 11.44 ล้านบาทในปี 2555

 กำาไรสุทธิ
 ในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 92.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.47 ของรายได้ ในขณะที่ปี 2554 ขาดทุนสุทธิ 34.83 ล้านบาท ทำาให้ในปี 2555 
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 27.40 

ข. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 734.46 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 311.97 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จำานวน 422.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธ.ค. 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 710.28 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 355.77 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 354.51 ล้านบาท
 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเนื่องจากการลดลงของงานระหว่างทำาและการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นงานที่ทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2555 การ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนื่องจาก การเพิ่มขึ้นในหมวดของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการลงทุนในอุปรกรณ์ของบริษัทท่ีให้บริการเช่าอุปกรณ์ 
การลงทุนในกิจการบริษัทที่ให้บริการด้านการตลาดทางอินเตอร์เน็ต และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 ปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 12.79 และมีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์คิดเป็น 1.71 เท่า  ซึ่งดีขึ้นจาก ปี 2554 ที่
มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์คิดเป็น 1.14 เท่า 
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 หนี้สิน
 ณ 31 ธ.ค. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 356.15 ล้านบาท ขณะที่สิ้นสุดปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 414.01 ล้านบาท หนี้สินของ
กลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากเจ้าหนี้การค้า และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมที่กลุ่มบริษัทฯ ชำาระคืนแล้ว
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 378.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ซึ่งมีมูลค่ารวม 296.26 ล้านบาท 
สว่นหนึง่เปน็การเพิม่ขึน้ของกำาไรสะสมของป ี2555 สำาหรบัสว่นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญจ่ำานวน 84.86 ล้านบาท หรือคดิเปน็อัตราผลตอบแทนตอ่หุน้เทา่กบั 0.55 
บาทต่อหุ้น ซึ่งได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล (Stock Dividend) ไปแล้วจำานวน 37.50 ล้านบาท 

 อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้าน
บาท เป็น 222.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกิจการในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม แบ่งเป็นหุ้นปันผล (Stock Dividend) จำานวน 37.5 ล้านบาท การออกและเสนอขาย
ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำานวน 30 ล้านบาท และสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ESOP) จำานวน 5 ล้านบาท ทำาให้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน 187.49 ล้านบาท 

 สภาพคล่อง
 ในปี 2555 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 • กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 121.25 ล้านบาท 
 • กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 68.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร  
 • กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 61.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการชำาระคืนเงินกู้ยืม

 โครงสร้างเงินทุน
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผุ้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 เป็นจำานวน 0.94 เท่า ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.40 เท่า 
เป็นผลมาจากการลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้า และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชี   โดยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2555 โดยเสนออัตราค่าสอบ
บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 1,300,000 บาท
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รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน

รายชื่อกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 

รายการระหว่างกัน
 รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 5    การทำารายการระหว่างกันนี้ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน
และเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม  

ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำารายการระหว่างกัน
 บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ยจะทำารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กต็อ่เม่ือได้รับ อนุมัตจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำารายการ  ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ทัง้นีใ้นการดำาเนนิการดงักลา่วจะไมม่ลีกัษณะเปน็การมอบอำานาจท่ีทำาใหผู้รั้บมอบอำานาจสามารถอนุมัตริายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มสีว่น
ไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย เวน้แตเ่ปน็การดำาเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัหรอืไดร้บัมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตาม
ขั้นตอนและของประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จํานวนหุ้นที�ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

ให้เช่าสื�ออุปกรณ์ รับงานด้านติดตั�ง

ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟค หุ้นสามัญ 1,349,991 99.99

บจก. ดิอายส์

รับทําสไลด์มัลติวิชชั�น วีดีโอ 

มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟฟิค หุ้นสามัญ 149,918 99.95

บจก.เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี

ให้บริการติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบสาธารณูปโภคในการจัด หุ้นสามัญ 20,000 40.00

บจก. โธธ มีเดีย ธุรกิจสื�อการตลาดออนไลน์ หุ้นสามัญ 1,750 35.00
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555

 คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้ดำารงตำาแหน่งทางการบริหาร 
หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำาดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายอนันต์ เกตุพิทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 
และนายรัตนาวุธ  วชัโรทยั เปน็กรรมการตรวจสอบ กรรมการท้ัง 3 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ ์เปน็ผูท้รงคณุวฒิุในด้านนเิทศศาสตร์, การบรหิารธรุกจิ, 
การบัญชี และการเงิน โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์
ในรอบบัญชีปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้กำากับดูแล ตามข้อกำาหนดที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่าด้วย ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีประจำาปี 2555, การสอบทานให้มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล, การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
กำากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 ในปี 2555 มีการประชุมกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมร่วมร้อยละ 92 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

 รายชื่อ      ตำาแหน่ง     การประชุมวาระปกติ

 รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำาดี  ประธานกรรมการตรวจสอบ                  3/4
 นายอนันต์  เกตุพิทยา    กรรมการตรวจสอบ                   4/4
 นายรัตนาวุธ วัชโรทัย    กรรมการตรวจสอบ                   4/4

 ในแต่ละครั้งจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี, ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการบันทึก
รายงานการประชุม และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ทั้งนี้ โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2555 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ CMO Group ร่วมกับฝ่าย
บรหิาร โดยในการพจิารณางบการเงนิทกุครัง้ไดม้กีารเชญิผูส้อบบญัชมีาร่วมประชมุและชีแ้จงขอ้ซกัถามเกีย่วกบัการจดัทำางบการเงนิตามขอ้กำาหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการบัญชี ก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำาเนินงานโดยถูก
ต้องตามควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว จากนั้นจึงนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำาส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำาปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบในด้านการดำาเนินงาน, การ
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และพิจารณารายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้บรัษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมท้ังให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดำาเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 5. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการทำารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎ
เกณฑ์ของ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อหา
มาตรการป้องกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตั้ง และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2556 ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมับติของผู้สอบบัญชี
แล้ว พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2556 ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จำากัด โดยจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีค่รบถว้นตามที่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ และมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ มกีารรายการข้อมลูทางการ
เงนิและผลการดำาเนนิงานอย่างถกูต้อง การดำาเนินงานของบรษิทัฯ ในป ี2555 มรีะบบการกำากบัดแูลกจิการทีด่ตีามหลกัของบรรษทัภบิาล และมรีะบบการควบคมุ
ภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที่เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำาคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

----------------------------------
รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคำาดี
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

   บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปีฉบับนี้
แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบ
ถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระ
สำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจำาปไีดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถกูต้องครบถว้นในสาระสำาคญัเกีย่วกบัฐานะ
การเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

 (2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่
ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญทั้งของบริษัท
และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว

 (3) บรษัิทเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่การจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่
ด ีและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบัิติตามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 ในการนี ้เพือ่เปน็หลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเปน็เอกสารชดุเดยีวกนั
กบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถกูต้องแล้ว บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางสาวปยิะมาตร ์
ยงศริชัิยสกุล เปน็ผูล้งลายมือชือ่กำากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด
ไมม่ลีายมอืชือ่ของ นางสาวปยิะมาตร ์ยงศริชิยัสกลุ กำากบัไวบ้รษัิทจะถือวา่ไม่ใช่
ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

   
   ชื่อ       ตำาแหน่ง   ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอำานาจ     นายเสริมคุณ   คุณาวงศ์         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

    ชื่อ     ตำาแหน่ง   ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำานาจ            นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล     เลขานุการบริษัท         …………………………..
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และกิจการร่วมค้า
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าและของเฉพาะ
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน
เหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิ
ชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถ
จัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดัง
กล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยา
บรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ไดค้วามเชือ่ม่ันอยา่งสม
เหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลัก
ฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี
การตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ
ของงบการเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความ
เส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจ
สอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชท่ีีจดัทำาขึน้โดยผูบ้ริหาร รวมทัง้
การประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด 
(มหาชน) ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำาเนินงานรวมและ
ผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายอธิพงศ์    อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด
กรุงเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย และกิจก�รร่วมค้�
งบก�รเงินและร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555
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สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ   

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  

งานระหว่างทำาและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ   

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน  

เงินลงทุน - สุทธิ   

ค่าความนิยม    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 รวมสินทรัพย์  

Notes

6

5, 7

5

8

10

5

5

9, 11, 14

2555

 22,724,867.64 

278,193,627.46 

 50,000.00 

 11,003,297.21 

311,971,792.31 

 5,821,784.75 

 -   

 7,977,657.00 

373,343,762.09 

 35,340,473.82 

422,483,677.66 

734,455,469.97 

2554

 31,552,325.75 

 223,906,715.26 

 50,000.00 

 100,260,524.65 

 355,769,565.66 

 944,063.89 

 -   

 4,635,859.29 

 320,227,985.73 

 28,697,768.79 

 354,505,677.70 

 710,275,243.36 

2555

  3,686,414.54 

 207,010,480.74 

 50,000.00 

 6,972,229.47 

 217,719,124.75 

 722,775.66 

 161,085,000.00 

 -   

 50,655,347.72 

 33,280,444.35 

 245,743,567.73 

 463,462,692.48 

2554

   6,953,755.00 

 174,434,329.01 

 50,000.00 

 100,308,671.65 

 281,746,755.66 

 710,009.12 

 155,080,000.00 

 -   

 47,886,162.41 

 23,731,595.79 

 227,407,767.32 

 509,154,522.98 

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำาหนดชำาระใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

 รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รวมหนี้สิน

Notes

11

5,12

13

14

5

15

13

14

16

2012

 134,208,972.21 

 143,120,620.08 

 26,029,092.02 

 6,439,915.33 

 -   

 7,000,000.00 

 561,767.68 

 317,360,367.32 

 29,035,831.13 

 6,076,035.74 

 3,441,932.78 

 237,020.00 

 38,790,819.65 

 356,151,186.97 

2011

 158,173,245.64 

 194,244,419.56 

 14,567,551.94 

 9,072,000.00 

 -   

 -   

 1,070,117.84 

 377,127,334.98 

 21,125,456.41 

 12,515,951.07 

 3,093,437.50 

 149,993.00 

 36,884,837.98 

 414,012,172.96 

2012

   92,293,372.82 

 93,791,784.52 

 666,721.38 

 2,676,000.00 

 -   

 -   

 -   

 189,427,878.72 

 1,302,727.13 

 3,962,035.74 

 919,446.78 

 -   

 6,184,209.65 

 195,612,088.37 

2011

 142,243,190.87 

 157,987,282.60 

 587,627.47 

 2,676,000.00 

 11,400,000.00 

 -   

 -   

 314,894,100.94 

 1,969,448.06 

 6,638,035.74 

 825,389.50 

 -   

 9,432,873.30 

 324,326,974.24 

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



76

Notes

17

20

18

19

2012

 222,500,000.00 

 187,494,835.00 

 44,121,936.71 

 340,078.20 

 4,907,142.73 

 6,827,865.34 

 44,697,911.07 

 77,684,665.63 

 366,074,434.68 

 12,229,848.32 

 378,304,283.00 

 734,455,469.97 

2011

 150,000,000.00 

 150,000,000.00 

 44,121,936.71 

 -   

 4,907,142.73 

 2,485,244.36 

 5,843,387.13 

 77,684,665.63 

 285,042,376.56 

 11,220,693.84 

 296,263,070.40 

 710,275,243.36 

2012

 222,500,000.00 

 187,494,835.00 

 44,121,936.71 

 340,078.20 

 -   

 6,827,865.34 

 26,065,888.86 

 3,000,000.00 

 267,850,604.11 

 -   

 267,850,604.11 

 463,462,692.48 

2011

 150,000,000.00 

 150,000,000.00 

 44,121,936.71 

 -   

 -   

 2,485,244.36 

 (14,779,632.33)

 3,000,000.00 

 184,827,548.74 

 -   

 184,827,548.74 

 509,154,522.98 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 222,500,000 หุ้น ในปี 2555 และ

หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น ในปี 2554 

มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

หุ้นที่ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 187,494,835 หุ้น ในปี 2555 และ

หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น ในปี 2554 

มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

สำารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กำาไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว 

สำารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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Notes

3, 5, 21

2012

1,237,279,861.49 

 (968,402,362.07)

 268,877,499.42 

 5,951,817.18 

 (16,939,777.55)

 (136,573,575.50)

 (11,435,830.41)

 -   

 109,880,133.14 

 (17,457,313.65)

 92,422,819.49 

 -   

 92,422,819.49 

 84,861,422.30 

 7,561,397.19 

 92,422,819.49 

 84,861,422.30 

 7,561,397.19 

 92,422,819.49 

 0.55 

 0.54 

2011

 819,687,105.45 

 (648,153,403.07)

 171,533,702.38 

 2,594,034.01 

 (11,388,215.62)

 (168,089,156.33)

 (16,204,406.34)

 -   

 (21,554,041.90)

 (13,271,551.52)

 (34,825,593.42)

 77,685,973.54 

 42,860,380.12 

 (39,728,293.17)

 4,902,699.75 

 (34,825,593.42)

 37,956,372.46 

 4,904,007.66 

 42,860,380.12 

 (0.26)

 (0.26)

2012

803,943,558.16 

 (695,106,104.23)

 108,837,453.93 

 6,845,722.37 

 (8,939,247.46)

 (55,185,457.86)

 (6,182,393.17)

 44,398,740.50 

 89,774,818.31 

 (2,922,398.76)

 86,852,419.55 

 -   

 86,852,419.55 

 86,852,419.55 

 -   

 86,852,419.55 

 86,852,419.55 

 -   

 86,852,419.55 

 0.56 

 0.55 

2011

531,647,501.22 

 (470,893,832.59)

 60,753,668.63 

 7,248,922.35 

 (5,837,995.46)

 (99,062,684.73)

 (12,907,006.27)

 19,631,283.98 

 (30,173,811.50)

 -   

 (30,173,811.50)

 3,000,000.00 

 (27,173,811.50)

 (30,173,811.50)

 -   

 (30,173,811.50)

 (27,173,811.50)

 -   

 (27,173,811.50)

 (0.20)

 (0.20)

รายได้จากการให้บริการ

ต้นทุนการให้บริการ

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้เงินปันผล

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไร(ขาดทุน)สำาหรับปี

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น :

 ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

 

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

     

 

กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

 กำาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไร(ขาดทุน) ต้นหุ้นปรับลด

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



78

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน :

กำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปรับกระทบกำาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคา

 ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

 (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 ส่วนแบ่งผลกำาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 รายได้เงินปันผล

 กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

 (กำาไร)ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดำาเนินงาน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 งานระหว่างทำาและวัสดุคงเหลือ

 ลูกหนี้รอเรียกเก็บที่อยู่ระหว่างการดำาเนินคดีความ

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 จ่ายดอกเบี้ย 

 จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

2012

109,880,133.14 

 59,917,390.28 

 -   

 (12,956,532.96)

 5,011,335.14 

 -   

 -   

 348,495.28 

 489.97 

 340,078.20 

 -   

 (632,602.39)

 46,912.86 

 291,028.33 

 11,435,830.41 

 173,682,558.26 

 (56,626,881.34)

 89,412,276.83 

 -   

 7,822,078.40 

 (49,116,733.03)

 87,027.00 

 165,260,326.12 

 (11,456,709.34)

 (32,549,378.77)

 121,254,238.01 

2011

(21,554,041.90)

 55,977,747.10 

 1,479,937.06 

 25,118,347.82 

 2,704,790.01 

 1,455,282.21 

 1,763,922.15 

 325,156.50 

 20,487.17 

 -   

 -   

 (2,010,374.35)

 (587,548.13)

 1,931,009.25 

 16,204,406.34 

 82,829,121.23 

 67,172,261.86 

 (80,332,733.31)

 128,476,484.11 

 (12,150,894.81)

 7,955,935.90 

 (18,120.00)

 193,932,054.98 

 (16,324,898.70)

 (29,447,557.94)

 148,159,598.34 

2012

89,774,818.31 

 19,638,412.52 

 -   

 (12,956,532.96)

 (101,775.69)

 -   

 -   

 94,057.28 

 -   

 340,078.20 

 (44,398,740.50)

 (180,503.94)

 (405,000.00)

 291,028.33 

 6,182,393.17 

 58,278,234.72 

 (24,559,406.54)

 93,336,442.18 

 -   

 4,501,913.21 

 (64,109,220.68)

 -   

 67,447,962.89 

 (6,268,670.57)

 (17,264,188.86)

 43,915,103.46 

2011

 (30,173,811.50)

 21,447,239.04 

 1,479,937.06 

 25,118,347.82 

 (263,861.58)

 592,899.65 

 -   

 87,741.50 

 -   

 -   

 (19,631,283.98)

 (1,062,807.11)

 (220,000.00)

 342,255.89 

 12,907,006.27 

 10,623,663.06 

 90,142,961.95 

 (82,747,940.96)

 128,476,484.11 

 (14,632,287.02)

 (39,244,586.87)

 -   

 92,618,294.27 

 (12,966,763.12)

 (15,235,030.59)

 64,416,500.56 

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินสดจากเงินลงทุนในบริษัยย่อย

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุน

 สินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุน

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 

 เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

 เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น

 จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม(เพิ่มขึ้น)ลดลง

 เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน

เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างปี

2012

(4,877,720.86)

 -   

 -   

 405,000.00 

 1,025,156.58 

 (5,005,000.00)

 -   

 (451,912.86)

 -   

 (60,620,423.41)

 639,907.81 

 (68,884,992.74)

 (23,964,273.43)

 (21,593,690.60)

 -   

 -   

 7,000,000.00 

 -   

 (9,072,000.00)

 293,962.53 

 (13,860,701.88)

 (61,196,703.38)

 (8,827,458.11)

 31,552,325.75 

 22,724,867.64 

 40,965,605.40 

(2,861,503.75)

2011

 3,689,415.82 

 -   

 (25,000.00)

 -   

 -   

 -   

 1,320,000.00 

 (732,451.87)

 -   

 (33,918,998.80)

 2,216,267.11 

 (27,450,767.74)

 240,722.02 

 (11,442,544.13)

 9,500,000.00 

 (31,100,000.00)

 12,000,000.00 

 (30,000,000.00)

 (9,071,084.67)

 (598,978.81)

 (34,699,610.98)

 (95,171,496.57)

 25,537,334.03 

 6,014,991.72 

 31,552,325.75 

 31,740,211.31 

 (6,514,820.40)

2012

 (12,766.54)

 500,000.00 

 -   

 405,000.00 

 -   

 (6,005,000.00)

 -   

 -   

 35,983,771.00 

 (9,451,066.87)

 180,505.94 

 21,600,443.53 

 (49,949,818.05)

 (587,627.02)

 -   

 (11,400,000.00)

 -   

 -   

 (2,676,000.00)

 -   

 (4,169,442.38)

 (68,782,887.45)

 (3,267,340.46)

 6,953,755.00 

 3,686,414.54 

 -   

 -   

2011

  1,897,832.97 

 3,650,000.00 

 (725,000.00)

 -   

 -   

 -   

 1,320,000.00 

 -   

 -   

 (21,302,759.58)

 1,112,149.53 

 (14,047,777.08)

 26,887,989.73 

 (461,865.31)

 32,500,000.00 

 (52,099,850.00)

 12,000,000.00 

 (30,000,000.00)

 (2,676,000.00)

 -   

 (30,000,000.00)

 (43,849,725.58)

 6,518,997.90 

 434,757.10 

 6,953,755.00 

 -   

 (5,225,432.15)

บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่             5 มิถุนายน 2534 และบริษัทฯได้จดทะเบียน
แปรสภาพนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์จาก “บริษทัจำากดั” เปน็นติบิคุคลตามพระราชบญัญตัมิหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 
2546 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน ตั้งอยู่เลขที่ 1471 ซอยลาดพร้าว 94 
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การนำาเสนองบการเงิน
 งบการเงนิจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถึงการตคีวามและแนวปฏิบัตทิางการบญัชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
 การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทำาเปน็ภาษาไทย และมหีนว่ยเงนิตราเปน็บาท ซึง่การจดัทำางบการเงนิดังกลา่วเปน็ไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทำารายงาน
ในประเทศ ดงันัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้า่นงบการเงนิที่ไมคุ่น้เคยกับภาษาไทย บริษัทได้จดัทำางบการเงนิฉบับภาษาอังกฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษา
ไทย
 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการกำาหนดนโยบายและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมน้ัน ซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและนำาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกำาหนดจำานวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
 ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทำางบการเงนิจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม่ำาเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีี่
การประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ  และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคต หากการปรบัประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
 
เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังนี้

 งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด และบริษัท โธธ มีเดีย จำากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ มีอำานาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทดังกล่าว 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำากัด
บริษัท ดิอายส์ จำากัด

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จำากัด

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด
บริษัท โธธ มีเดีย จำากัด

บรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดย บรษัิท พีเอ็ม เซ็นเตอร ์จำากัด
บริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จำากัด

กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ 
    และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
กิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ – ตี๋ 
    เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ลักษณะของธุรกิจ
- ใหเ้ชา่สือ่อปุกรณ์ รับงานด้านตดิตัง้ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟค
รับทำาสไลด์มัลติวิชชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

- ออกแบบ ตกแต่ง ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณาและงาน
โครงสรา้ง และตกแตง่พืน้ทีส่ำาหรบัแสดงสนิคา้หรอืงานนทิรรศการ 

- รับจ้างติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ธุรกิจสื่อการตลาดออนไลน์

- บริการติดต้ังอุปกรณ์ระบบภาพ แสง เสียง และเทคนิคพิเศษ  
ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ พร้อมบริการขนส่ง

- จัดการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครเพลง

- ดำาเนินการสร้างสรรค์ ผลิต และจัดงานอีเวนต์

อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ
        31 ธันวาคม       31 ธันวาคม
              2555              2554
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 รายการและบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกไปในการจัดทำางบการเงินรวม
 บรษิทัยอ่ยเปน็กจิการทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของบรษิทั การควบคมุเกดิขึน้เมือ่บรษิทัมอีำานาจควบคมุทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มในการกำาหนดนโยบาย
ทางการเงนิและการดำาเนินงานของบรษิทันั้น เพือ่ได้มาซึง่ประโยชน์จากกจิกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวมนบัแตว่นัทีม่ี
การควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
 งบการเงินรวมจัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำาหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรือที่คล้ายคลึงกัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
 ในปี 2554 กลุ่มบริษัท ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการ
เงินจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
 กลุ่มบริษัท ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
 ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการ
เงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12    ภาภาษีเงินได้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชสีำาหรับเงนิอุดหนนุจากรัฐบาลและเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาล
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  ส่วนงานดำาเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝา่ยบรหิารของกลุม่บรษิทั ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีและแนวปฏบิตัทิางบญัชี
ฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีที่เริ่มใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุให้กลุ่มบริษัท ต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จำานวนภาษีเงินได้ที่กลุ่มบริษัทต้องได้รับ หรือจ่ายในอนาคต ตามลำาดับ ซึ่งเกิด
จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน
 กลุ่มบริษัท จะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ผู้บริหารประมาณผล 
กระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนี้

31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ�มขึ�น 3.21                     11.72                  4.57                     9.93                    

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ�มขึ�น 15.54                   15.54                  0.60                     0.60                    

กําไรสะสมเพิ�มขึ�น 3.21                     11.72                  4.57                     9.93                    

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 15.54                   15.54                  0.60                     0.60                    

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
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 ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 /การตีความมาตรฐานการบัญชี    เรื่อง
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
 การตีความมาตรฐานการบัญชี     ฉบับที่ 29  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่าง ๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ รายได้จากงานที่เสร็จแล้วและยังไม่เรียกเก็บ
ได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า
 รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานท่ีรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ โดยถือตามสัดส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับต้นทุนประมาณ
ของงานนั้น ๆ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้างดูแลงานด้านติดตั้ง ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคต่าง ๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ
 รายได้จากการบริการรับจ้างทำาสไลด์ มัลติวิชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
 รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ
 ต้นทุนของงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างทำา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจำาที่มีวันครบกำาหนด
ไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำาประกัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจำานวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และ
พิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน
งานระหว่างทำาและวัสดุคงเหลือ
 ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างทำา โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบกำากับสินค้าหลังหักส่วนลด 
วัสดุคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแสดงตามวิธีรวมสัดส่วนในงบการเงินรวม
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็น “ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน” ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น โดยจะรับรู้ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่ ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยวิธีราคาตลาด
 อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ :-

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

กําไร(ขาดทุน)รวมสําหรับปี

   ยอดก่อนปรับปรุง 92.42                         86.85                                     

   ปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (8.51)                          (5.36)                                     

   ยอดหลังปรับปรุง 83.91                         81.49                                     

   กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น) (0.05)                          (0.03)                                     

(หน่วย: ล้านบาท)
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สัญญาเช่าทางการเงิน
 กลุม่บรษิทับันทึกอปุกรณด์ำาเนินงาน และยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงนิเปน็สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิดว้ยจำานวนเทา่กบัราคายตุธิรรมของสนิทรพัย์
ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เช่าสำาหรับการคิดลดหรือคำานวณมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ  ตลอดอายุสัญญา
เช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินในแต่ละปี
ผลประโยชน์ของพนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้น
 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้
 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานสว่นทีเ่ปน็เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานเปน็คา่ใชจ้า่ยตลอดอายกุารทำางานของพนักงาน โดยการประมาณจำานวน
เงนิผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่นกังานจะไดร้บัจากการทำางานใหก้บักลุม่บรษิทัตลอดระยะเวลาทำางานถงึปทีีเ่กษยีณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณติศาสตร์ประกนั
ภยั โดยผลประโยชนด์งักลา่วไดถ้กูคดิลดเปน็มูลคา่ปจัจบัุน อตัราคดิลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเปน็อตัราอา้งองิเริม่ตน้ การประมาณการภาระ
ผูกพันดังกล่าวคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
 เมือ่ขอ้สมมตทิีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง กลุม่บรษิทัฯ รบัรูผ้ลกำาไรขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำาไรหรือขาดทุนทั้งจำานวน
ประมาณการหนี้สิน
 กลุม่บรษัิทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนน่อน
ว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี คำานวณจากกำาไรสุทธิสำาหรับปีหลังจากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่ได้รับ
การยกเว้นในการคำานวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร (อัตราภาษีปี 2555: 23% และปี 2554: 30%)
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 รายการบญัชทีีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปน็เงนิตราตา่งประเทศ
ที่มียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นราย
ได้หรือค่าใช้จ่ายสำาหรับปี
 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
 กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคำานวณโดยการหารกำาไร(ขาดทนุ)สำาหรบัป ีดว้ยจำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัทีอ่อกจำาหนา่ยและชำาระแลว้และ
จำานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี
 ในการคำานวณกำาไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลดคำานวณโดยการหารกำาไร(ขาดทุน)สุทธิด้วยจำานวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักท่ีได้รวมผลกระทบจาก
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำาหรับปี
เครื่องมือทางการเงิน
 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน
เสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะ
ราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินค้าคง
เหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่า

อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนป)ี

อาคาร 30

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5

อาคารและอุปกรณ์บนพื�นที�เช่า อายุสัญญาเช่า

อุปกรณ์ดําเนินงาน 3, 5

เครื�องใช้สํานักงาน 3, 5

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 5

ยานพาหนะ 5
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เผื่อสำาหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใช้งานของอาคาร
และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า
มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืต่ำากวา่มูลคา่ตามบัญชขีองสินทรพัย์น้ัน ในการนีฝ้า่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพินจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ค่าความนิยม
 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5. รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็น
กรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ และบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริษัทฯ 
มีรายการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

 บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกำาไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

 

2555 2554 2555 2554

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

บริษัทย่อย

รายได้เงินปันผล -                -                44,399          19,631          

รายได้อื�น ๆ -                -                1,611            4,792            

ต้นทุนบริการ -                -                84,438          67,740          

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ -                -                1,612            883               

ดอกเบี�ยจ่าย -                -                375               1,225            

กิจการร่วมค้า

รายได้จากการบริการ 15,551          -                31,101          -                

บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ดอกเบี�ยจ่าย -                202               -                202               

กรรมการ

ดอกเบี�ยจ่าย -                640               -                221               

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

ดอกเบี�ยจ่าย -                673               -                673               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสำาคัญ
ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสำาคัญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  
              

2555 2554 2555 2554

ผลประโยชน์ระยะสั�น 48,464,177.61 36,108,025.95 27,605,650.84 20,243,498.00 

ผลประโยชน์เมื�อถูกเลิกจ้าง 314,898.41      237,880.30      59,893.33        58,165.28        

รวมค่าตอบแทนที�จ่ายให้ผู้บริหารสําคัญ 48,779,076.02 36,345,906.25 27,665,544.17 20,301,663.28 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี�การค้า – บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 45             45             45             45             

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด -            -            321           -            

บริษัท ดิอายส์ จํากัด -            -            1,190        2,780        

กิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ - ตี� เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 10,318      -            20,635      -            

รวมลูกหนี�การค้า – บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 10,363      45             22,191      2,825        

ลูกหนี�อื�น - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ - ตี� เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 216           -            431           -            

ดอกเบี�ยค้างรับ - บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 7               7               7               7               

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (7)              (7)              (7)              (7)              

รวมดอกเบี�ยค้างรับ – บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -  สุทธิ -            -            -            -            

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด -            -            -            500           

กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 100           100           100           100           

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 100           100           100           600           

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (50)            (50)            (50)            (550)          

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน-สุทธิ 50             50             50             50             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)
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ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 

 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยกำาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
 

2555 2554 2555 2554

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -               -             500             3,450          

เพิ�มขึ�นระหว่างปี -               -             -             700             

ลดลงระหว่างปี -               -             (500)           (3,650)        

ยอดคงเหลือสิ�นปี -               -             -             500             

บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 100              75               100             75               

เพิ�มขึ�นระหว่างปี -               25               -             25               

ยอดคงเหลือสิ�นปี 100              100             100             100             

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 100              100             100             600             

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 
 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้ตกลงทำาสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ – ตี๋ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กับ บริษัท ตี๋ เอ็นเตอร์แทนเม้นท์ จำากัด 
โดยร่วมลงทุนและแบ่งปันผลกำาไร/ขาดทุนในอัตรร้อยละ 50 : 50 
 เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2555 บรษิทัย่อยไดล้งทุนเพิม่ในหุน้สามญัของบรษิทั บรษิทั เซท็อพั โซลชูัน่ จำากดั จำานวน 2.80 ลา้นบาท เปน็หุน้จำานวน 28,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้
 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท จำากัด จำานวน 27,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 15 
บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ สำาหรับปี 2555 จำานวน 0.41 ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โธธ มีเดีย จำากัด จำานวน 5.01 ล้านบาท เป็นหุ้นจำานวน 1,750 หุ้น ราคาหุ้น
ละ 2,860 บาท เป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว  และมีส่วนต่างของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของบริษัทดังกล่าว 
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเป็นจำานวนเงินประมาณ 3.34 ล้านบาท
 เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2554 บรษิทัย่อยแหง่หน่ึง ไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิทั เซท็อพั โซลชูัน่จำากดั ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณชิย์
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 จำานวน 1,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100บาท (เรียกชำาระแล้วร้อยละ 100) เป็นจำานวนเงิน 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ วัน จำากัด จำานวน 110,000 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 12 บาท 
ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำานวน 0.59 
ล้านบาท
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำากัด จำานวน         5 ล้านบาท เป็นหุ้นจำานวน 4,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีส่วนต่างของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ตามงบการเงินที่
ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานเป็นจำานวนเงินประมาณ 4.64 ล้านบาท

บริษัท

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ทุนชําระ

แล้ว

การถือ

หุ้นร้อยละ

วิธีราคา

ทุน

ทุนชําระ

แล้ว

การถือ

หุ้นร้อย

ละ

วิธีราคา

ทุน 2555 2554

บริษัท พีเอ็ม  เซ็นเตอร์  จํากัด ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 135,000  99.99  134,999  135,000  99.99  134,999 24,975 13,500

บริษัท ดิอายส์ จํากัด ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 15,000  99.95  14,601  15,000  99.95  14,601 12,968 2,998

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท 

   แอนด์ ดีไซน์ จํากัด

ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 -  -  -  3,000  90.00  2,700  -    -   

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี

   จํากัด

ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 2,000  40.00  5,400  2,000  40.00  5,400  6,456  3,133

บริษัท โธธ มีเดีย จํากัด ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 125  35.00  5,005  -  -    -  -    -   

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ 

   และซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

ผู้บริหารและ     

  ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

 160  50.00  80  160  50.00  80  -    -   

กิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ - ตี� ผู้บริหารและ  2,000  50.00  1,000  -  -  -  -    -   

   เอ็นเตอร์เทนเม้นท์   ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รวมเงินลงทุน 161,085 157,780 44,399 19,631 

หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุน -            (2,700)    

รวมเงินลงทุน-สุทธิ 161,085 155,080 

รายได้เงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท )

บริษัทย่อย

2555 2554
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 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

 

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี�การค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด -            -            3,973        11,132      

บริษัท ดิอายส์ จํากัด -            -            1,918        18,587      

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด -            -            4,847        3,228        

บริษัท โธธ มีเดีย จํากัด -            -            362           -            

รวมเจ้าหนี�การค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -            -            11,100      32,947      

เจ้าหนี�อื�นบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด -            -            -            89             

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด -            -            -            420           

รวมเจ้าหนี�อื�นบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -            -            -            509           

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัท ดิอายส์ จํากัด -            -            -            4,400        

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จํากัด -            -            -            7,000        

รวมเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -            -            -            11,400      

(หน่วย : พันบาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 

 

2555 2554 2555 2554

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -              -              11,400         17,400         

เพิ�มขึ�นระหว่างปี -              -              -               23,000         

ลดลงระหว่างปี -              -              (11,400)        (29,000)        

ยอดคงเหลือสิ�นปี -              -              -               11,400         

บุคคลและบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -              8,000          -               8,000           

เพิ�มขึ�นระหว่างปี -              9,500          -               9,500           

ลดลงระหว่างปี -              (17,500)       -               (17,500)        

ยอดคงเหลือสิ�นปี -              -              -               -               

กรรมการ

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี -              13,600        -               5,600           

ลดลงระหว่างปี -              (13,600)       -               (5,600)          

ยอดคงเหลือสิ�นปี -              -              -               -               

รวมเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคล

    และบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -              -              -               11,400         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

2555 2554 2555 2554

เงินสดในมือ 177,388.00       307,283.10       70,000.00       70,000.00       

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 19,657,533.24  29,815,490.89  3,594,984.54  6,861,925.00  

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 2,889,946.40    1,429,551.76    21,430.00       21,830.00       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,724,867.64  31,552,325.75  3,686,414.54  6,953,755.00  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
 
 

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 10,362,507.46     44,720.00           22,190,885.81    2,825,270.00      

ลูกหนี�การค้าอื�น 271,893,247.76   234,728,941.43  180,870,963.46  181,774,420.15  

รวมลูกหนี�การค้า 282,255,755.22   234,773,661.43  203,061,849.27  184,599,690.15  

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (24,661,490.02)    (20,166,285.88)  (15,820,401.63)  (15,422,177.33)  

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 257,594,265.20   214,607,375.55  187,241,447.64  169,177,512.82  

ลูกหนี�อื�น

เงินล่วงหน้าพนักงาน 3,258,354.50       5,077,595.10      1,843,389.50      3,284,981.90      

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4,108,093.48       2,348,328.03      2,734,028.10      1,831,851.58      

เงินมัดจํา 3,669,346.47       -                     -                     -                     

ภาษีซื�อยังไม่ถึงกําหนด 4,857,202.85       -                     3,619,571.67      -                     

เงินปันผลค้างรับ -                       -                     8,414,969.50      -                     

ดอกเบี�ยค้างรับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 6,990.23              6,990.23             6,990.23             6,990.23             

อื�นๆ 5,222,495.96       1,873,416.58      3,203,749.33      139,982.71         

รวมลูกหนี�อื�น 21,122,483.49     9,306,329.94      19,822,698.33    5,263,806.42      

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (523,121.23)         (6,990.23)           (53,665.23)         (6,990.23)           

รวมลูกหนี�อื�น - สุทธิ 20,599,362.26     9,299,339.71      19,769,033.10    5,256,816.19      

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 278,193,627.46   223,906,715.26  207,010,480.74  174,434,329.01  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้:
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯได้นำาลูกหนี้การค้า จำานวน 18.13 ล้านบาท ไปขายลดให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินในสัญญา
โอนสิทธิเรียกร้อง (ขายลดลูกหนี้) กับบริษัทดังกล่าวเป็นจำานวนเงิน 153 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2554 ตามลำาดับ ซึ่งค้ำาประกันโดยกรรมการ
ของกลุ่มบริษัทฯ
 

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี�การค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกําหนดชําระ -                     -                     7,092,371.50     -                      

เกินกําหนดชําระ

เกิน 12 เดือน 44,720.00          44,720.00          44,720.00          44,720.00           

ลูกหนี�การค้ารอเรียกเก็บบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 10,317,787.46   -                     15,053,794.31   2,780,550.00      

รวมลูกหนี�การค้ากิจการที�เกี�ยวข้องกัน 10,362,507.46   44,720.00          22,190,885.81   2,825,270.00      

ลูกหนี�การค้าอื�น ๆ 

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 108,023,550.18 125,319,401.56 60,989,063.62   90,971,461.25    

เกินกําหนดชําระ

น้อยกว่า  3 เดือน 60,961,258.38   21,043,191.34   33,876,825.51   13,817,151.29    

ค้างชําระ 3 - 6 เดือน 3,627,316.50     641,322.03        2,969,587.50     20,716.00           

ค้างชําระ 6 - 12 เดือน 2,508,280.19     23,464,318.93   2,506,140.19     19,001,581.49    

เกิน 12 เดือน 26,757,672.52   19,678,579.04   17,809,584.13   13,734,250.15    

ลูกหนี�การค้ารอเรียกเก็บ - อื�นๆ

ยังไม่ครบกําหนดการเรียกเก็บ 47,498,700.41   25,148,816.37   40,203,292.93   24,795,947.81    

เกินกําหนดการเรียกเก็บ

น้อยกว่า  3 เดือน 16,734,413.50   176,684.43        16,734,413.50   176,684.43         

ค้างชําระ 3 - 6 เดือน 1,914,000.00     16,090,427.14   1,914,000.00     16,090,427.14    

ค้างชําระ 6 - 12 เดือน 1,056,743.75     447,775.09        1,056,743.75     447,775.09         

เกิน 12 เดือน 2,811,312.33     2,718,425.50     2,811,312.33     2,718,425.50      

รวมลูกหนี�การค้าอื�น 271,893,247.76 234,728,941.43 180,870,963.46 181,774,420.15  

รวม 282,255,755.22 234,773,661.43 203,061,849.27 184,599,690.15  

หัก : ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (24,661,490.02)  (20,166,285.88)  (15,820,401.63)  (15,422,177.33)   

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 257,594,265.20 214,607,375.55 187,241,447.64 169,177,512.82  

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งานระหว่างทำาและวัสดุคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย:

2555 2554 2555 2554

วัสดุคงเหลือ 2,812,984.72     2,712,814.92       -                   -                       

งานระหว่างทํา 9,843,368.65     99,200,765.89     7,762,903.07    101,099,345.25   

ค่าเผื�อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (1,653,056.16)    (1,653,056.16)      (790,673.60)     (790,673.60)         

           รวม 11,003,297.21   100,260,524.65   6,972,229.47    100,308,671.65   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

ณ วันที� ยอดยกมาของ ณ วันที�

1 มกราคม 2555 บริษัทย่อยใหม่ เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ที�ดิน

  -  ราคาทุน 79,470,139.86   -                    5,768,340.06     -                    85,238,479.92   

  -  ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 76,206,036.48   -                    -                    -                    76,206,036.48   

รวม 155,676,176.34 -                    5,768,340.06     -                    161,444,516.40 

อาคาร 86,303,329.06   -                    2,066,101.94     -                    88,369,431.00   

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,539,174.39     475,759.69        59,000.00          -                    7,073,934.08     

อาคารและอุปกรณ์บนพื�นที�เช่า 41,685,527.84   -                    -                    9,644,910.00     32,040,617.84   

อุปกรณ์ดําเนินงาน 354,426,921.99 314,627.48        64,791,157.60   5,426,155.88     414,106,551.19 

เครื�องใช้สํานักงาน 47,588,054.48   1,067,836.33     2,731,715.23     3,903,378.63     47,484,227.41   

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 1,759,170.16     432,004.11        259,591.54        -                    2,450,765.81     

ยานพาหนะ 25,046,514.13   -                    5,183,785.05     2,624,000.00     27,606,299.18   

งานระหว่างก่อสร้าง 2,984,222.12     -                    18,066,846.29   257,731.95        20,793,336.46   

รวม  722,009,090.51      2,290,227.61    98,926,537.71    21,856,176.46  801,369,679.37

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

รายการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงราคาที่ดินตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 โดยวิธีราคาตลาด
 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำานวน 59.92 ล้านบาท และ 55.98 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้บันทึกไว้ในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำานวน 269.09 ล้าน
บาท และจำานวน 235.42 ล้านบาท ตามลำาดับ

 

ณ วันที� ยอดยกมาของ ณ วันที�

1 มกราคม 2555 บริษัทย่อยใหม่ เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2555

ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคาร 28,798,682.74   -                    3,106,818.66     -                    31,905,501.40   

ส่วนปรับปรุงอาคาร 7,051,691.25     53,830.71          310,625.21        -                    7,416,147.17     

อาคารและอุปกรณ์บนพื�นที�เช่า 17,293,772.34   -                    12,956,532.96   2,489,115.21     27,761,190.09   

อุปกรณ์ดําเนินงาน 266,505,694.09 -                    36,257,704.34   5,388,097.98     297,375,300.45 

เครื�องใช้สํานักงาน 39,536,419.57   565,944.42        3,825,612.85     3,889,216.08     40,038,760.76   

เครื�องตกแต่งและติดตั�ง 973,254.24        210,403.11        429,341.62        -                    1,612,998.97     

ยานพาหนะ 16,263,933.02   -                    3,030,754.64     2,623,999.00     16,670,688.66   

รวม 376,423,447.25 830,178.24        59,917,390.28   14,390,428.27   422,780,587.50 

ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 25,357,657.53   -                    -                    20,112,327.75   5,245,329.78     

ราคาตามบัญชีสุทธิ 320,227,985.73 373,343,762.09 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

รายการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี
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ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำาประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำานวน 19.64 ล้านบาท และ 21.45 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้บันทึกไว้ในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
 ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า จำานวน 12.95 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ เนื่องจากการคำานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ด้อยค่า และตัดจำาหน่ายค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า จำานวน 7.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ขายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำานวน 43.75 ล้าน
บาท และ จำานวน 36.03 ล้านบาท ตามลำาดับ

ณ วันที� ณ วันที�

1 มกราคม 2555 เพิ�มขึ�น ลดลง 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ที�ดิน

  -  ราคาทุน 17,224,998.06     -                      -                      17,224,998.06    

  -  ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 1,520,062.94       -                      -                      1,520,062.94      

รวม 18,745,061.00     -                      -                      18,745,061.00    

อาคาร 24,229,212.94     -                      -                      24,229,212.94    

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3,140,520.66       -                      -                      3,140,520.66      

อาคารและอุปกรณ์บนพื�นที�เช่า 41,685,527.84     -                      9,644,910.00      32,040,617.84    

อุปกรณ์ดําเนินงาน 33,198,481.72     6,441,001.58      -                      39,639,483.30    

เครื�องใช้สํานักงาน 15,151,365.27     85,007.29           923,023.52         14,313,349.04    

ยานพาหนะ 9,745,854.50       -                      -                      9,745,854.50      

งานระหว่างก่อสร้าง -                      2,925,058.00      -                      2,925,058.00      

รวม 145,896,023.93   9,451,066.87      10,567,933.52    144,779,157.28  

ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคาร 6,863,381.36       703,584.25         -                      7,566,965.61      

ส่วนปรับปรุงอาคาร 2,896,464.42       102,157.11         -                      2,998,621.53      

อาคารและอุปกรณ์บนพื�นที�เช่า 17,293,772.34     12,956,532.96    2,489,115.21      27,761,190.09    

อุปกรณ์ดําเนินงาน 26,468,459.37     4,183,485.41      -                      30,651,944.78    

เครื�องใช้สํานักงาน 12,645,981.90     1,027,513.85      923,021.52         12,750,474.23    

ยานพาหนะ 6,484,144.60       665,138.94         -                      7,149,283.54      

รวม 72,652,203.99     19,638,412.52    3,412,136.73      88,878,479.78    

ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 25,357,657.53     -                      20,112,327.75    5,245,329.78      

ราคาตามบัญชีสุทธิ 47,886,162.41     50,655,347.72    

รายการเปลี�ยนแปลงระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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10. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย Market Rate ถึง 
MOR ซึ่งค้ำาประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ บางท่าน และการจดจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำา
ประกัน
 

2555 2554 2555 2554

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 31,019,382.93    7,202,005.29        29,632,907.58    6,614,691.83        

เงินมัดจํา 4,321,090.89      21,495,763.50      3,647,536.77      17,116,903.96      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 35,340,473.82    28,697,768.79      33,280,444.35    23,731,595.79      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2555 2554 2555 2554

เงินเบิกเกินบัญชี 43,318,972.21   24,640,445.05     19,103,372.82   16,112,437.03     

ตั�วสัญญาใช้เงิน 90,890,000.00   133,532,800.59   73,190,000.00   126,130,753.84   

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 134,208,972.21 158,173,245.64 92,293,372.82 142,243,190.87

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2555 2554

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 295 382

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 200 349

(หน่วย : ล้านบาท)
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12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ทำาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมอาคารของบริษัทฯ กับบุคคลอื่นในราคาขายรวม 20 ล้านบาท (มูลค่าสุทธิทาง
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจำานวน 18 ล้านบาท) โดยบริษัทฯได้รับเงินมัดจำาจำานวน 4 ล้านบาท กำาหนดการโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
 

2555 2554 2555 2554

เจ้าหนี�การค้า

เจ้าหนี�การค้าบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                      -                        11,099,846.37    32,946,871.50      

เจ้าหนี�การค้าบริษัทอื�น 79,421,142.88    66,774,695.90      57,198,309.96    45,193,585.41      

รวมเจ้าหนี�การค้า 79,421,142.88    66,774,695.90      68,298,156.33    78,140,456.91      

เจ้าหนี�อื�น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 23,496,170.74    16,887,018.71      2,927,536.57      3,116,761.11        

ดอกเบี�ยค้างจ่าย 18,678.46           39,557.39             -                      -                        

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 3,355,908.34      4,198,785.55        1,477,581.61      2,422,378.62        

ประมาณการหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น -                      1,763,922.15        -                      -                        

เงินปันผลค้างจ่าย 68,879.28           79,139.28             68,879.28           79,139.28             

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สิน 283,893.00         3,145,396.75        283,893.00         3,145,396.75        

รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 9,296,447.90      90,683,386.92      3,354,649.90      67,631,835.80      

เงินมัดจํารับ 4,000,000.00      -                        4,000,000.00      -                        

เจ้าหนี�กรมสรรพากร 2,679,959.50      -                        1,159,713.60      -                        

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนด 12,960,770.92    -                        7,209,505.96      -                        

เจ้าหนี�อื�นบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                      -                        -                      508,958.60           

อื�นๆ 7,538,769.06      10,672,516.91      5,011,868.27      2,942,355.53        

รวมเจ้าหนี�อื�น 63,699,477.20    127,469,723.66    25,493,628.19    79,846,825.69      

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 143,120,620.08  194,244,419.56    93,791,784.52    157,987,282.60    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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13. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง สำาหรับอุปกรณ์ดำาเนินงาน และยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 1-5 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4.29 ถึง 10.86 ต่อปี

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 7.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกำาหนดการชำาระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำานวน 36 เดือน เดือนละ 231,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนมิถุนายน 2553 เงินกู้ยืมดัง
กล่าวค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 16 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อ
ปีโดยมีกำาหนดการชำาระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำานวน 72 เดือน เดือนละ 223,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2552 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำาประกันโดยการ
จำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ

 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2552 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ ไดกู้ย้มืเงนิระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่เปน็จำานวนเงนิ 8 ลา้นบาท เงนิกูย้มืนีม้อีตัราดอกเบีย้
ร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกำาหนดการชำาระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำานวน 60 เดือน เดือนละ 135,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนเมษายน 2552 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำา
ประกันโดยการจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย 

 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน 14 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกำาหนดการชำาระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจำานวน 84 เดือน เดือนละ 167,000 บาทโดยเริ่มจากเดือนธันวาคม 2550 เงินกู้ยืมดัง
กล่าวค้ำาประกันโดยการจำานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย

2555 2554 2555 2554

ไม่เกิน 1 ปี

จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย 29,236,460.43  16,628,453.73  781,816.80       726,265.85       

ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย (3,207,368.41)   (2,060,901.79)   (115,095.42)      (138,638.38)      

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�า 26,029,092.02  14,567,551.94  666,721.38       587,627.47       

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จํานวนขั�นตํ�าที�จะต้องจ่าย 30,882,353.38  22,516,416.11  1,436,885.00    2,218,701.35    

ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย (1,846,522.25)   (1,390,959.70)   (134,157.87)      (249,253.29)      

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�า 29,035,831.13  21,125,456.41  1,302,727.13    1,969,448.06    

ราคาตามบัญชีของ

อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 75,951,798.29  47,348,253.86  2,570,801.46    3,276,219.27    

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

2555 2554 2555 2554

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 12,515,951.07  21,587,951.07  6,638,035.74    9,314,035.74    

หัก ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี (6,439,915.33)  (9,072,000.00)  (2,676,000.00)  (2,676,000.00)  

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 6,076,035.74    12,515,951.07  3,962,035.74    6,638,035.74    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่น ซึ่งตั๋วสัญญาใช้
เงินดังกล่าวมีระยะเวลา 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.30 ต่อปี รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 7 ล้านบาท

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 กลุ่มบริษัทฯ กำาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนักงานท่ีเกษียณอายุและ
ทำางานครบระยะเวลาที่กำาหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก) มีดังนี้

2555 2554 2555 2554

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 3,093,437.50  2,768,281.00  825,389.50  737,648.00  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 202,801.00     194,214.88     55,138.00    52,803.50    

ต้นทุนดอกเบี�ย 145,694.28     130,941.62     38,919.28    34,938.00    

ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันสิ�นปี 3,441,932.78  3,093,437.50  919,446.78  825,389.50  

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 202,801.00  194,214.88  55,138.00    52,803.50    

ต้นทุนดอกเบี�ย 145,694.28  130,941.62  38,919.28    34,938.00    

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 348,495.28  325,156.50  94,057.28    87,741.50    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

2555 2554 2555 2554

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 348,495.28       325,156.50       94,057.28         87,741.50         

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 348,495.28       325,156.50       94,057.28         87,741.50         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด 4.42 4.42

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที�เพิ�มขึ�น 6.93 6.93

อัตรามรณะ ตามตารางมรณะปี 2540 ตามตารางมรณะปี 2540340427.75

(อัตราร้อยละ/ป)ี
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 ขอ้สมมตเิก่ียวกับอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ของพันธบตัรรัฐบาล ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและสะทอ้นประมาณ
การของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจากตารางมรณะ
 

17. ทุนเรือนหุ้น
 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150.00 
ล้านบาท เป็นจำานวน 222.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำาานวน 72.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำานวน 
37.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำานวน 30.00 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง
สิทธิESOP จำานวน 5.00 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ จำานวน 30 ล้านหน่วย มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.00 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาท อายุ
ของใบสำาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้วันที่ 1 เมษายน 2556 
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2558 และกำาหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

18. สำารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัท (ESOP) 
จำานวน 5 ล้านหน่วย มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.00 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.80 บาท อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี และมีอัตราการใช้
สิทธิเท่ากับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์และ 1 กันยายน ของแต่ละปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปี
ที่ 1 ร้อยละ 20 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 และปีที่ 3 ร้อยละ 50

19. สำารองตามกฎหมาย
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำานวนอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิไว้
เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำารองนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

20. การจ่ายเงินปันผล
 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสำาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 4.17 ล้านบาท และจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำานวน 37.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 37.50 ล้านบาท
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสำาหรับปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2554
 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสำาคัญสำาหรับสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 
 

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนงานบริการ 826.37       545.25       597.87       390.04       

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 231.61       152.99       111.20       88.70         

ค่าเสื�อมราคา 61.05         55.98         19.64         21.45         

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ) (12.95)        25.36         (12.95)        25.36         

ค่าโฆษณา 7.39           4.85           3.93           4.48           

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 48.80         36.35         27.67         20.30         

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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22. กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงวิธีการคำานวณได้ดังนี้

2555 2554 2555 2554

กําไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที�เป็นของ

บริษัทใหญ่ (บาท) 84,861,422.30    (39,728,293.17)    86,852,419.55    (30,173,811.50)    

จํานวนหุ้นสามัญที�ออก ณ ต้นปี 150,000,000       150,000,000        150,000,000       150,000,000        

ผลกระทบจากหุ้นที�ออกระหว่างปี 4,725,376           -                       4,725,376           -                       

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ระหว่างปี (ขั�นพื�นฐาน) 154,725,376       150,000,000        154,725,376       150,000,000        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.55                    (0.26)                    0.56                    (0.20)                    

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั�นพื�นฐาน) 154,725,376       150,000,000        154,725,376       150,000,000        

ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น :

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,543,673           -                       1,543,673           -                       

จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงาน 298,674              -                       298,674              -                       

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ระหว่างปี (ปรับลด) 156,567,723       150,000,000        156,567,723       150,000,000        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.54                    (0.26)                    0.55                    (0.20)                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินกิจการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการ และงานบันเทิงต่างๆ ในประเทศไทย รายได้แยกตามส่วนงานทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้
  สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2555

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

และการส่งเสริมการขาย 267,767    

จัดงานแสดงและนิทรรศการ 409,398    

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 112,757    

การจัดงานประชุมสัมมนา 651           

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการ 22,231      

สารคดี 6,542        

รวม 819,346    317,584  40,417   -                7,066             163,805   (110,939)  1,237,279   

ต้นทุนการให้บริการ (968,402)    

กําไรขั�นต้น 268,877      

รายได้อื�น 5,952          

ค่าใช้จ่ายในการขาย (16,940)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (136,573)    

ต้นทุนทางการเงิน (11,436)      

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย -             

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 109,880      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (17,457)      

กําไรสําหรับปี 92,423        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที�ดิน -             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 92,423        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 84,862        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 7,561          

92,423        

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 84,862        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 7,561          

92,423        

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 195,296    56,859    7,915     -                3,414             18,903     (24,793)    257,594      

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 50,655      301,094  11,318   -                1,246             13,249     (4,219)      373,343      

อื�น ๆ 228,845    23,337    9,369     -                907                6,413       (165,353)  103,518      

รวมสินทรัพย์ 474,796    381,290  28,602   -                38,565     734,455      

รายการ

ตัดบัญชี
ยอดรวม

ธุรกิจรับ

ทําสื�อ

(หน่วย : พันบาท)

ธุรกิจรับ

จัดงาน

งบการเงินรวม

ธุรกิจสื�อ

การตลาด

ธุรกิจเช่า

อุปกรณ์

ธุรกิจ

ออกแบบ

ธุรกิจดนตรี

และบริหาร
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สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2554

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

และการส่งเสริมการขาย 200,854    

จัดงานแสดงและนิทรรศการ 104,651    

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 201,069    

การจัดงานประชุมสัมมนา 22,269      

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

และนิทรรศการ -           

รวม 528,843    313,466  48,890   5,087             3,481            (80,080)    819,687   

ต้นทุนการให้บริการ (648,153)  

กําไรขั�นต้น 171,534   

รายได้อื�น 2,594       

ค่าใช้จ่ายในการขาย (11,388)    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (168,069)  

ต้นทุนทางการเงิน (16,204)    

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (21)           

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (21,554)    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,272)    

ขาดทุนสําหรับปี (34,826)    

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น :

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที�ดิน 77,686     

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 42,860     

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (39,728)    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,902       

(34,826)    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 37,956     

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,904       

42,860     

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ 174,434    64,683    20,511   1,232             579               (37,532)    223,907   

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 47,886      265,230  11,311   20                  1,736            (5,955)      320,228   

อื�น ๆ 286,834    42,912    11,772   418                451               (176,247)  166,140   

รวมสินทรัพย์ 509,154    372,825  43,594   1,670             2,766            710,275   

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ธุรกิจรับ

จัดงาน

ธุรกิจเช่า

อุปกรณ์

รายการ

ตัดบัญชี
ยอดรวม

ธุรกิจรับ

ทําสื�อ

ธุรกิจออกแบบ

ตกแต่ง

ธุรกิจดนตรี

และบริหาร

ศิลปิน
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24. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำาไรหรือเพื่อการค้า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและกระแส
เงนิสดของ กลุม่บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนือ่งจากมีเงนิฝาก เงนิกูย้มืจากสถาบันการเงนิ และเงนิกู้ยมืจากบุคคลและบริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั เนือ่งจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราตลาด กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำาคัญ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซึ่งรวมถึงลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีฐาน
ของลูกค้าที่หลากหลายและมีจำานวนมากราย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น 
มูลค่ายุติธรรม
 เนือ่งจากสินทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิสว่นใหญจ่ดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวมอัีตราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด 
ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ
 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกันเป็นจำานวนเงินรวม 64 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท 
ตามลำาดับ 
 

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ และพนักงาน
จะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเปน็รายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ทสิโก ้จำากดั และจะจา่ย
ให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนเป็นจำานวนเงิน 3.59 ล้านบาท และ 3.10 ล้านบาท ตามลำาดับ ในงบการเงินรวม และจำานวน 2.03 ล้านบาท และ 1.77 ล้านบาท ตามลำาดับ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานในรอบปี 
2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 
พฤษภาคม 2556

28. การอนุมัติงบการเงิน
 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
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