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	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย



สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น	และลูกค้าทุกท่าน
	 ในปี	 2558	 ถือเป็นปีที่ประสบความส�าเร็จท่ีดีอีกหนึ่งปี	 โดยบริษัท	 ได้ปรับกลยุทธ์ 

การท�างานได้เป็นอย่างด	ีท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั	แต่ผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัท	ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ	ตลอดจนบริษัท	ยังมีแผนงานการลงทุนพัฒนาธุรกิจ

อย่างต่อเนือ่ง	โดยปี	58	เป็นปีทีบ่รษิทัฯ	ได้ลงทนุต่อยอดธรุกจิไปยงัธรุกจิท่ีสร้างรายได้คงที่ 

ในระยะยาว	เพ่ือตอกย�า้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพยีงบรษิทัทีร่บับรหิารงานจดัการด้านอเีว้นท์เท่านัน้	 

แต่ยังมีขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจด้านอื่นๆ	 ให้เติบโตได้เช่นกัน	 และด้วย

ประสบการณ์จากการท�างานอย่างมืออาชีพมานานถึง	 30	ปี	 ท�าให้	 “CMO”	ต้องพัฒนา

ตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ

	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและปรับตัวตามสถานการณ์อยู่ตลอด	 

ส่งผลให้ปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ	 โดยบริษัทฯ	 มีรายได้รวม	 

1,369	 ล้านบาท	 ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่าปี	 2557	 ท่ีท�าได้	 1,068	 ล้านบาท	 คิดเป็นเพิ่มข้ึน	 

301	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	28%	ขณะที่ก�าไรสุทธิอยู่ที่	34	ล้านบาท

	 ส�าหรับปี	 2559	 บริษัทฯ	 ยังคงเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง	 จะขยายขอบเขตธุรกิจให้ 

กว้างออกไปมากขึ้น

	 เน้นขยายงานในประเทศ	 ให้เราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศ	 และมีการขยาย

ธุรกิจสู่การสร้างรายได้ที่คงที่	 ตลอดจนหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือรองรับ 

การขยายงานของบริษัท	 ขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการท�าตลาดต่างประเทศให้เห็น 

เด่นชัดมากขึน้	ซึง่ยงัคงเน้นขยายงานในกลุม่ประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	ลาว	พม่า	และเวียดนาม)

	 สดุท้ายน้ี	ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ผมขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนกังาน

ทุกท่านที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อรักษาและขยายฐานบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนขอ

ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการด�าเนิน

ธรุกจิของบรษิทัฯ	และเป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ของบรษิทัตลอดมา	และขอให้ทกุท่าน

เชือ่มัน่ว่าบริษัทฯ	จะด�าเนนิธรุกิจ	อย่างรอบคอบ	รดักมุ	ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ	พฒันา

คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย

ประธานกรรมการ	

“สาส์นจาก
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย 

ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)”

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น	และลูกค้าทุกท่าน
	 ในช่วงปีที่ผ ่านมา	 ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที ่

ไม่เป็นใจ	ท�าให้ธุรกิจอีเวนท์ไม่เติบโต	และท�าให้ผู้ประกอบการ

อีเวนต์ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	ทั้งปรับโครงสร้างภายใน	

และเพ่ิมการบริการ	 เพ่ือเพ่ิมรายได้ประจ�าให้แก่ธุรกิจ	 รวมถึง	

“ซีเอ็มโอ”	ด้วย	ซึ่งเราได้ต่อยอดธุรกิจ	โดยจะไม่เป็นแค่บริษัท

อีเว้นท์เท่านั้น	เพื่อสร้างความยั่งยืนให้บริษัท

	 ปี	 2558	 เป็นปีที่เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็น

ผู้น�าธุรกิจอย่างม่ันคง	 ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้	 และ

พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ	 ที่เข้ากับเทรนด์และตอบสนองไลฟสไตล ์

ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น	 โดยบริษัทฯ	 เปิดธุรกิจใหม่	 ทั้งหมด	 

4	 ธุรกิจ	 ซึ่งแต่ละธุรกิจให้บริการครอบคลุมทั้งในกลุ่มงาน	 

Music	 &	 Entertainment,	 กลุ่มธุรกิจ	 Private	 Lifestyle,	 

กลุ ่มงานออกแบบและสร้างสรรค์ระบบแสง	 เสียง	 ภาพ	

ครบวงจร	 ตลอดจนกลุ่มงานธุรกิจสวนสนุก	 เพ่ือเสริมสร้าง

จินตนาการให้กับเด็กๆ	 โดยทั้งหมดจะบริหารงานภายใต้ 

การท�างานของทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งหมด	

	 ส�าหรับ	 4	 ธุรกิจใหม่	 พร้อม	 ได้แก่	 1.	 หน่วยธุรกิจ	 

PM	Fusion	(พีเอ็ม	ฟิวชั่น)	จะด�าเนินธุรกิจงานออกแบบ	และ

สร้างสรรค์ระบบแสง	 เสียง	 ภาพ	 มัลติมีเดีย	 รวมถึงสื่อใหม่ๆ	

ประเภท	 digital	media	 ตลอดจนครอบคลุมถึงงานประเภท	

window	display	,	product	display	ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย	 ขอบเขตการให้บริการ	 จะเป็นในรูปแบบการให้

บริการแบบ	 solution	 คือ	 ตั้งแต่การเสนอไอเดีย	 ออกแบบ	

ผลิต	 ติดตั้ง	 ตลอดจนการผลิต	 content	 เรียกว่าครบวงจร 

ในทีเ่ดยีว	โดยมผีลงานเด่น	คอื	ผลงาน	3D	Mapping	ในวนัเปิด

ศูนย์การค้า	The	Em	Quartier	

	 ธุรกจิท่ี	2	ได้แก่	บริษัท	โมเมนตมั	เอส	จ�ากดั	(Momentum	S)	 

ให้บริการจัดงานด้าน	Private	Lifestyle	อาทิ	จัดงานครบรอบ 

วนัเกดิ,งานแต่งงาน,	หรอื	งานปาร์ตีส้งัสรรค์	เป็นต้น	โดยมผีลงาน	 

ได้แก่	การจัดงานวันเกิดให้	“คุณพลอย-ชวพร	เลาหพงศ์ชนะ”	 

แฟชัน่นสิต้าชือ่ดงั,	งานวนัเกดิและงานแต่งงานของ	“คณุมมีี-่มลินิ	 

ยุวจรัสกุล”	 ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์	 “มิลิน”	 (Milin)	 และ	

งานวันเกิดของ	“คุณชมพู่	อารยา”	นางเอกชื่อดังของเมืองไทย	 

เป็นต้น	

	 ธรุกจิที	่3	คอื	การให้บรกิารงานด้าน	Music	Entertainment	 

ครอบคลุมถึงการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ต	 โชว์บิซทุกประเภททั้ง 

ในประเทศไทย	และต่างประเทศ	ภายใต้ชือ่	“MUSE	Corporation”	 

(มิวส์	 คอร์ปอเรชั่น)	 โดยมีผลงาน	 ได้แก่	 SINGHA	 CRAFT	 

(สิงห์คราฟต์)	คือ	“เทศกาลของนักประดิษฐ์	

	 และธุรกิจที่	4	คือ	“Imaginia”	(อิเมจิเนีย)	สวนสนุกแห่ง

จนิตนาการและการเรยีนรูส้�าหรบัเดก็	เป็นพืน้ทีป่ลกูจินตนาการ

และช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย	 

ด้วยพืน้ทีก่ว่า	1,400	ตร.ม	อยูท่ีช่ัน้	3	ศูนย์การค้า	ด	ิเอ็มโพเรยีม

	 นอกจากนี้	 ยังเป็นปีที่บริษัทได้ลงทุนเซ็นต์สัญญาเป็น

พันธมิตร	 กับ	 “โชว์	 แอสเสท	 แมเนจเม้นท์”	 จัดตั้งบริษัท	 

“ซเีอม็โอ	โชว์	คอร์ป”	เพือ่บรหิารงาน	ศูนย์การแสดงทีผ่สมผสาน 

เทคโนโลยีแสงสีเสียงระดับโลก	ภายใต้ชื่อ	“หิมพานต์	อวตาร”	

โชว์การแสดงศลิปะวฒันธรรมไทยร่วมสมยั	ตัง้อยูท่ี	่“Show	DC”	 

เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แห่งใหม่	 ย่านพระราม	 9	 หวัง

จับกลุ่มนักท่องเที่ยว	รับกระแสท่องเที่ยวไทยที่เติบโตต่อเนื่อง

	 ส�าหรับปี	2559	CMO	บริษัทฯ	จะขยายขอบเขตธุรกิจให้

กว้างออกไปมากขึ้น	 โดยจะเน้นขยายงานในประเทศ	และเริ่ม

บกุตลาดต่างประเทศ	เพือ่ตอกย�า้ความเป็นบรษิทัอีเว้นท์อันดบั

หน่ึงของประเทศ	 ตลอดจนขยายธุรกิจสร้างแบรนด์อีเว้นท ์

ของตนเอง	และมรีายได้คงที	่รวมถึงขยายธรุกจิเข้าสู	่Lifestyle	

ของคนมากขึ้นด้วย	

	 สุดท้ายนี้	 ผมในนามของคณะผู้บริหาร	 และพนักงาน

ทุกคน	 ขอขอบคุณลูกค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 และผู้ถือหุ้น	 

ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ด้วยดีมาโดยตลอด	

รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกฝ่ายที่ทุ ่มเทในการท�างาน 

อย่างดเียีย่ม	และผมขอให้ทกุท่านเชือ่ม่ันว่า	ผมพร้อมคณะผูบ้ริหาร	 

จะร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 และ

นโยบายของบริษัทฯ	 พร้อมกับจะน�าพา	 CMO	 ให้โดดเด่น 

ในตลาดอาเซยีน	ให้สมกบัความไว้วางใจของลกูค้าและผูถื้อหุน้

ที่มอบให้แก่บริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา

นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“สาส์นจาก
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)”
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“คณะกรรมการบริษัท”

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์
•	กรรมการ
•	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรัตนาวุธ  วัชโรทัย
•	ประธานกรรมการ
•	กรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์  เกตุพิทยา
•	กรรมการ
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

ดร. ชเล  คุณาวงศ์
•	กรรมการ

รศ. จุมพล  รอดค�าดี
•	กรรมการ
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ



“คณะผู้บริหารบริษัท”

นายมงคล  ศีลธรรมพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุติพร  มิง่ขวัญรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววรรณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการ



ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ
ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ 

หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 	 	 2555	 2556	 2557	 2558	 2555	 2556	 2557	 2558

ผลการด�าเนินงาน:

	 รายได้จากการให้บริการ		 1,237,280	 1,095,335	 1,068,279	 1,368,769	 803,944	 630,176	 581,638	 648,718

	 รายได้รวม	 1,243,232	 1,103,535	 1,082,078	 1,369,351	 855,188	 666,976	 612,335	 665,690

	 ต้นทุนการให้บริการ	 968,402	 847,943	 866,119	 1,072,127	 682,162	 528,101	 509,318	 542,715

	 ก�าไรขั้นต้น	 268,877	 247,392	 202,160	 296,642	 121,782	 102,075	 72,321	 106,003

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 153,513	 181,223	 218,488	 210,012	 77,069	 92,997	 127,463	 107,847

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 11,436	 18,514	 28,579	 34,442	 6,182	 8,107	 12,969	 16,100

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 24,680	 14,780	 (5,563)	 18,533	 10,828	 3,328	 (9,825)	 1,512

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 77,734	 33,264	 (32,662)	 26,939	 78,947	 34,443	 (27,590)	 (2,484)

ฐานะทางการเงิน:

	 สินทรัพย์รวม	 741,586	 965,799	 1,133,984	 1,172,551	 468,108	 557,274	 610,026	 660,233

	 หนี้สินรวม	 372,911	 578,855	 786,552	 730,913	 196,212	 260,669	 352,294	 403,966

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 368,675	 386,944	 347,432	 441,638	 271,893	 296,605	 257,732	 256,267

อัตราส่วนทางการเงิน:	 	 	 	 	 	 	 	

	 อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	 21.73%	 22.59%	 18.92%	 21.67%	 15.15%	 16.20%	 12.43%	 16.34%

	 อัตราก�าไรจากการดาเนินงาน	(%)	 9.32%	 6.04%	 -2.04%	 5.77%	 11.94%	 1.44%	 -9.48%	 -0.28%

	 อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 6.24%	 3.04%	 -3.06%	 1.97%	 9.82%	 5.47%	 -4.74%	 -0.38%

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 23.44%	 8.80%	 -8.90%	 6.83%	 33.69%	 12.12%	 -9.95%	 -0.97%

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.41	 0.17	 0.17	 -0.14	 0.42	 0.18	 -0.14	 -0.01

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 0.97	 0.83	 0.68	 0.62	 0.97	 1.03	 0.96	 0.77

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 1.01	 1.50	 2.26	 1.66	 0.72	 0.88	 1.37	 1.58

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 	 หน่วย	 2555	 2556	 2557	 2558	 2555	 2556	 2557	 2558

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

	 (Liquidity	ratio):

	 อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า	 0.97	 0.83	 0.68	 0.62	 0.97	 1.03	 0.96	 0.77

	 อัตราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการค้า	 เท่า	 4.93	 3.87	 3.36	 4.30	 4.22	 3.10	 2.92	 3.27

	 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่	(AR	Date)	 วัน	 73.05	 94.36	 108.50	 84.83	 86.59	 117.68	 125.16	 111.47

	 อัตราส่วนหมนุเวียนเจ้าหน้ี	 เท่า	 6.63	 6.27	 4.68	 4.91	 6.10	 5.85	 5.05	 4.44

	 ระยะเวลาช�าระหน้ีเฉลีย่	(AP	Date)	 วัน	 54.27	 57.46	 76.95	 73.26	 59.06	 61.50	 71.33	 81.15

อตัราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability	ratio):

	 อัตราก�าไรขัน้ต้น	 (%)	 21.73%	 22.59%	 18.92%	 21.67%	 15.15%	 16.20%	 12.43%	 16.34%

	 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	 (%)	 9.32%	 6.04%	 -2.04%	 5.77%	 11.94%	 1.44%	 -9.48%	 -0.28%

	 อัตราก�าไรสทุธิ	 (%)	 6.24%	 3.04%	 -3.06%	 1.97%	 9.82%	 5.47%	 -4.74%	 -0.38%

	 อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้น	 (%)	 23.44%	 8.80%	 -8.90%	 6.83%	 33.69%	 12.12%	 -9.95%	 -0.97%

อตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพ

ในการด�าเนนิงาน	(Efficiency	ratio):

	 อัตราตอบแทนจากสนิทรัพย์	 (%)	 10.59%	 3.90%	 -3.11%	 2.34%	 15.95%	 6.72%	 -4.73%	 -0.39%

	 อัตราการหมนุเวียนของสนิทรพัย์	 เท่า	 1.69	 1.28	 1.02	 1.19	 1.62	 1.23	 1.00	 1.02

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

(Financail	ratio):

	 อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	 เท่า	 1.01	 1.50	 2.26	 1.66	 0.72	 0.88	 1.37	 1.58

	 อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบีย้	 เท่า	 10.61	 4.02	 0.09	 -2.53	 15.52	 5.66	 1.88	 -0.94

	 อัตราการจ่ายเงินปันผล	 (%)	 91.24%	 57.35%	 -59.40%	 7.21%	 89.72%	 55.38%	 -70.32%	 -78.22%

รายงานประจำาปี 2558
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01 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

Huawei P8 Wearable Launch
by CMO Plc.

1.1 วสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค์
	 วิสัยทัศน์

	 “CMO	 เป็นผู้สร้างประสบการณ์

ช้ันน�าแห่งอาเซียน	 ผ่านการส่ือสารด้วย

ฝีมือระดับโลก”

	 วัตถุประสงค์

	 “CMO	 เป็นผู้สร้างประสบการณ์

ผ่านการสื่อสารครบวงจร	 ด้วยความคิด

สร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่ม
บริษัท

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท	ฯ”)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	5	มิถุนายน	

2534	โดยนายเสริมคณุ	คณุาวงศ์	และนางสรุย์ี	คณุาวงศ์	เพือ่ประกอบธรุกจิให้บรกิาร

บริหารการจัดงาน	(Event	Management)	ประเภทงานบันเทิงสาธารณะ	(Public	

Event)	งานการประชุมสัมมนา	(Meeting,	Incentive,	Convention	&	Exhibition:	

MICE)	งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า	(Exhibition	&	Trade	Show)	และงาน

ส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย	(Marketing	&	Promotion)	ด้วยทุน

จดทะเบียนเริ่มแรก	1	ล้านบาท	และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจ�านวน	4	คน	ประวัติ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท	แสดงได้โดยสังเขป	ดังต่อไปนี้

Asiatique Thailand Countdown 2016 
by CMO Plc.



พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2546

นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์

ได้จดัตัง้บริษัท	ดิอายส์	จ�ากดั	

(หรือ	“ดอิายส์”)	ขึน้	เป็นบรษัิทแรก

ในกลุม่บรษิทั	เพือ่ให้บรกิารผลิตสือ่ประเภท

มลัตมิเิดยี	และมัลติวชิัน่	ในขณะน้ัน	นับได้ว่า

ดอิายส์เป็นหนึง่ในบริษัทผู้ให้บริการผลติ

ประเภทสือ่มลัติมเิดีย	และมลัติวชิัน่	

ชัน้น�าของประเทศไทย

บริษัท	พรีเซนเตชั่น	มีเดีย

ซัพพลายส์	จ�ากัด	(ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ

เป็นบริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	หรือ

“พีเอ็ม”)	ได้รับการจัดตั้งขึ้น	เพื่อให้บริการ

สนับสนุนทางด้านเครื่องมือส�าหรับ

การแสดงและการน�าเสนอ

แก่ดิอายส์

พัฒนาการ
ทีส่�าคัญ

บริษัท	ซีเอ็ม	ออร์กาไนเซอร์	จ�ากัด

ได้รับการจัดตั้งขึ้น	เพื่อให้บริการบริหาร

การจัดงาน	ซึ่งนับได้ว่าในช่วงนั้น	บริษัทฯ

เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจให้บริการบริหาร

การจัดงานในประเทศไทย

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

ได้ร่วมการด�าเนินงานของทั้งสามบริษัท

เข้าด้วยกัน	และจัดตั้งกลุ่มบริษัทดิอายส์

(The	Eyes	Group)	ขึ้น	ซึ่งนับได้ว่า	ในช่วงนั้น

กลุ่มบริษัทดิอายส์เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัท

ที่สามารถให้บริการบริหารการจัดงาน

ได้แบบครบวงจร

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การบริหารงานของกลุ่มบริษัท

โดยการจัดตั้งกลุ่มบริษัท	เอส.	คิวบิค

ขึ้นมาแทนกลุ่มบริษัทดิอายส์	และมีการจัดตั้ง

บริษัท	เอส.	คิวบิค	จ�ากัด	ขึ้นเพื่อถือหุ้น

และท�าหน้าที่ควบคุมและดูแลงาน

ทางด้านการเงิน	การบัญชี	และ

การตรวจสอบภายในของ

แต่ละบริษัทภายในกลุ่ม

ดิอายส์	ขยายขอบเขต

การให้บริการผลิตสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอเพิ่มมากขึ้น	โดยการให้

บริการผลิตสื่อประเภท	วีดีโอ	3	มิติ	(3D	Video)	

วีดีโอพาโนราม่า	เกมส์คอมพิวเตอร์	ซีดีรอม	และ

เวบไซต์	ทัง้แก่บรษัิทอืน่ๆ	ภายในเครอืและลูกค้าภายนอก

ในปีเดียวกัน	บริษัทฯ	ได้จัดงานประชุมสหพันธ์บรรณารักษ์

นานาชาติประจ�าปี	ครั้งที่	65	(the	65th	Annual	

Conference	of	the	International	Federation	

of	Library	Association)	ซึ่งมีบรรณารักษ์

กว่า	2,000	คน	จากทั่วโลก

มาร่วมประชุมด้วย

กลุ่มบริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน

และการถือหุ้นครั้งใหญ่	เพื่อเตรียมการ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

(หรือ	“mai”)	โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	

จาก	8	ล้านบาท	เป็น	59	ล้านบาท	และ	150	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	นอกจากนี้	ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น

ของกลุ่มบริษัท	โดยบริษัทฯ	ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็มและดิอายส์	

ในสดัส่วนร้อยละ	99.997	และ	99.84	ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว

ของแต่ละบริษัทตามล�าดับ	ส่วน	บริษัท	เอส.	คิวบิค	จ�ากัด	นั้น

กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ได้แปลงสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม	2546	และเปลี่ยนชื่อ

เป็น	บริษัท	ซีเอ็ม	ออร์กาไนเซอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

(CM	Organizer	Public	

Company	Limited)

รายงานประจำาปี 2558
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พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พัฒนาการ
ทีส่�าคัญ

บริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทุน

ในบริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสัดส่วน

ร้อยละ	99.99	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

135	ล้านบาท	(เดิม	39.90	ล้านบาท)	และได้เพิ่ม

เงินลงทุนในบริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	โดยบริษัท

ถือหุ้นของดิอายส์ในสัดส่วนร้อยละ	99.95

ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

15	ล้านบาท	(เดิม	5	ล้านบาท)

บริษัทฯ	ได้ท�าการขยาย

การลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(หรือ	“เอ็กซ์โป	เทค”)	

ซึ่งให้การบริการในด้านการติดตั้งระบบสาธารณูโภค

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์	โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ	40	และในปีนี้บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จได้รับรางวัล

รองชนะเลิศด้านแนวคิด	ส�าหรับพาวิลเลียนขนาดไม่เกิน	

500	ตารางเมตร	จาก	Bureau	International	des	Expositions:	

BIE	จากผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน	Expo	ระดับนานาชาติ

ในการร่วมงาน	World	Water	Expo	2008	

ณ	ประเทศสเปน	โดยมีผู้ออกงาน	

102	ประเทศทั่วโลก

บริษัทฯมีมติเปลี่ยนชื่อ

บริษัทใหม่เป็น	“บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด

(มหาชน)”	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ไปยังงานประเภทอื่นๆ	รวมถึงการเพิ่ม

แผนกงานใหม่	เพื่อรองรับการเติบโต

ของบริษัทฯ	และการรวมเป็น

ประชาคมอาเซียน	(AEC)

ทุกบริษัทในเครือ

CMO	Group	ได้ย้ายเข้ามารวมกัน

ที่โครงการ	Bangkok	Creative	Playground

ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน

ของบุคคลากรภายในและธุรกิจเป็นอย่างมาก

รวมถึงการสร้างการรับรู้และการยอมรับ

ต่อคู่ค้าของบริษัทฯ	และกิจการในเครือ

ถึงความพร้อมในทุกๆ	ด้าน

บริษัทฯ	ได้ท�าการขยาย

การลงทุนโดยการลงทุนร่วมเพื่อเปิด

2	บริษัทใหม่กับธุรกิจใหม่	1.	บริษัท	มิวส์

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ให้บริการด้านการจัดคอนเสิร์ต

2.	บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	ประเภทธุรกิจ

การพัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีจัดโชว์

จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ	70	และ	50	ตามล�าดับ	และเปิดธุรกิจ

Imaginia	Playland	ในเดือนสิงหาคม

ซึ่งเป็นกิจการสวนสนุกแนวใหม่

ส�าหรับเด็ก

บริษัทฯ	เพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็น	255,462,733	บาท

โดยการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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บมจ. ซีเอ็มโอ

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร

บจก. ดิ อายส

บจก. เซ็ทอัพ โซลูชั่น

บจก. โมเมนตัม เอส

บจก. ซีเอ็มโอ โชว คอรป

บจก. เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี

บจก. มิวส คอรปอเรชั่น

บจก. บายอน-ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร*
หมายเหตุ:	(1)	อยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบริษัท

 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ	 ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	 

การเข้าลงทุนจะพิจารณาทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม	โดยค�านึงถึงศักยภาพของธุรกิจที่เข้าลงทุน	และการส่งเสริม

กับธุรกิจในปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทน	เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร	เพื่อดูแล

และติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจได้ก�าหนดไว้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	เป็นดังนี้

พิพิธภัณฑ์อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA 
by CMO Plc.

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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2.1 โครงสร้างรายได้

02 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

All New Mazda CX-3 Launch
by CMO Plc.

ตารางจ�าแนกรายได้จากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2555 - 2558 

	 ประเภท	 2555	 2556	 2557	 2558	

	 ของรายได้	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ

	 บริหารการจัดงาน	 819.35	 60.77%	 641.76	 54.24%	 592.64	 55.15%	 676.72	 49.44%

รายได้จากการให้บริการ

	 ทางด้านอุปกรณ์	 481.39	 35.71%	 489.18	 41.34%	 434.56	 40.44%	 669.08	 48.88%

รายได้จากการให้บริการ	

	 ทางด้านการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ	 40.42	 3.00%	 36.55	 3.09%	 26.25	 2.44%	 19.18	 1.40%

รายได้จากธุรกิจสื่อการตลาด	 7.07	 0.52%	 15.79	 1.33%	 21.16	 1.97%	 3.79	 0.28%

รวม		 1,348.23	 100%	 1,183.28	 100%	 1,074.61	 100%	 1,368.77	 100%

ตารางจ�าแนกรายได้ของบริษัทตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2555-2558

	 รายได้	 2555	 2556	 2557	 2558	

	 ของบริษัท	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	รายได้จากภาครัฐ	 158.16	 19.51%	 89.37	 14.00%	 109.93	 18.47%	 98.97	 15.26%

	 •	รายได้จากภาคเอกชน	 645.79	 79.65%	 540.81	 84.75%	 471.71	 79.24%	 525.26	 80.97%

	 •	รายได้อื่น	 6.85	 0.84%	 7.98	 1.25%	 13.64	 2.29%	 24.50	 3.78%

			รวมรายได้		 810.80	 100%	 638.16	 100%	 595.28	 100%	 648.73	 100%
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2.2
การประกอบธุรกิจ
แต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์
	 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทใน

ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น	5	กลุ่ม	คือ

	 1.	 ธุรกิจการให้บริการบริหาร

การจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการ	

(Event	Management	&	Exhibition)

	 2.	 ธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์

ด้านแสง	สี	เสียง	และภาพ	(Equipment	

Service)

	 3.	 ธุร กิจการให ้บริการผลิต 

ส่ือส�าหรับการน�าเสนอ	 (Presentation	

Media)

	 4.	 ธุรกิจการให ้บริการด ้าน 

การติดต้ังระบบสาธารณูโภคที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดอีเว้นท์	(Utilities	Service)

	 5.	 ธุรกิจการให ้บริการด ้าน	

Tourist	Attractions

 2.2.1 ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงาน
   และการจัดแสดงนิทรรศการ
   (Event Management & Exhibition)
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	ให้บริการบริหารการจัดงานแบบครบวงจร	(Turnkey	Event	

Management)	โดยขอบเขตการให้บริการบริษัทฯ	จะครอบคลุมถึง

	 •	 การออกแบบสร้างสรรค์

	 •	 การวางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาด

ของลูกค้า

	 •	 การออกแบบชิ้นงาน

	 •	 การให้ค�าปรึกษาในด้านการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ

การจัดงานแสดงประเภทต่างๆ

	 •	 การให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นทางด้านอปุกรณ์และสือ่ส�าหรบัการจดัการแสดง

	 •	 การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า

	 •	 การควบคุม

	 •	 การให้บริการประกอบ	ติดตั้ง	และตกแต่งภายในให้ลูกค้า

	 •	 และบริหารงานแสดง

		 ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	 สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการด�าเนินงานให้ได้

มาตรฐาน	ตามทีลู่กค้าได้ก�าหนดไว้	ในปัจจบุนัธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ	สามารถจ�าแนก

ได้ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น	6	ประเภทหลัก	ดังต่อไปนี้คือ

	 1.	 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย	

	 	 (Corporate	Marketing	&	Event)

	 2.	 การจดังานแสดงนทิรรศการถาวรประเภทพพิธิภณัฑ์และงานนทิรรศการ

ชั่วคราว	(Museum	&	Exhibition)

	 3.	 การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ

		 	 (National	&	Public	Event)

	 4.	 การจัดประชุมสัมมนา

	 	 (Meeting,	Incentive,	Convention	&	Exhibition	:	MICE)

	 5.	 การจดังานสงัสรรค์แบบเฉพาะกลุม่	(Private	Life	Style	Event	Service)

	 6.	 การจัดงานคอนเสิร์ต	งานแสง	สี	เสียง	มลัตมิเีดยี	(Light	&	Sound	Show	)

SCG Innovative Exposition 2015 
by CMO Plc.

ตารางจ�าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ  ระหว่างปี 2555 - 2558

	 	 2555	 2556	 2557	 2558	

	 รายได้ของบริษัท	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 	 	 	 	 	

	 -	 รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด	 267.77	 33.03%	 340.5	 53.36%	 337.30	 56.66%	 325.49	 50.17%

	 	 และส่งเสริมการจ�าหน่าย

	 -	 รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ	 97.36	 12.01%	 56.02	 8.78%	 80.33	 13.49%	 77.27	 11.91%

	 -	 รายได้จากงานนิทรรศการ	 358.14	 44.17%	 161.84	 25.36%	 73.53	 12.35%	 216.64	 33.39%

	 	 และงานแสดงสินค้า

	 -	 รายได้จากงานประชุมสัมมนา	 0.65	 0.08%	 0.00	 0.00%	 0.00	 0.00%	 9.33	 1.44%

	 -	 รายได้จากการรับบริหารจัดงาน	 22.23	 2.74%	 23.05	 3.61%	 18.93	 3.18%	 0.00	 0.00%

	 -	 รายได้จากงานออกแบบ	ตกแต่ง	 51.26	 6.32%	 48.77	 7.64%	 71.55	 12.02%	 0.00	 0.00%

	 -	 รายได้อื่นๆ	 13.39	 1.65%	 7.98	 1.25%	 13.64	 2.29%	 20.00	 3.08%

	 รวม		 810.80	 100%	 638.16	 100%	 595.28	 100%	 648.73	 100%

25รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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	 ข.	 การจัดงานแสดงนิทรรศการ

ถาวรประเภทพิพิธภัณฑ ์และงาน

นิทรรศการชั่วคราว	 (Museum	 &	

Exhibition)

	 การจัดนิทรรศการถาวรและ 

นิทรรศการชั่วคราวนั้น	 เป ็นการจัด 

ประชาสัมพันธ์	 ทางด้านการตลาดรูป 

แบบหน่ึง	 โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ใน

แต่ละประเภทของงานแตกต่างกนั	มุง่เน้น 

การอธิบายองค์ความรู ้เพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ของแต่ละโครงการ	

บริษัทฯ	 มีหน้าที่สร้างกระบวนการใน

การสื่อสารของนิทรรศการ	ให้ผู้ชมบรรลุ

ถึงจุดประสงค์ที่หน่วยงานที่เป็นลูกค้า

ตั้งเป้าหมายไว้	 เช่น	 การวางกลยุทธใน

การส่ือสาร	 การออกแบบบริเวณพ้ืนที่

จัดงาน	 การสร้างบรรยากาศด้วยแสง	 สี	

เสียง	และการแสดง	การน�าเทคนิคต่างๆ	

มาประกอบในการจัดแสดง	 เช่น	Ghost	

Effect	Hologram	 เป็นต้น	 การจัดงาน

นิทรรศการแบ่งได้เป็น	2	ประเภท

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
และบริการ
	 ก.	 การจัดกิจกรรมทางการตลาด	

และส่งเสริมการขาย	 (Corporate		

Marketing	&	Even	:	CME)

	 การจัดกิจกรรมทางการตลาด

และส่งเสริมการขาย	 เป็นเครื่องมือ

สื่อสารการตลาดประเภทหนึ่งท่ีส�าคัญ	

และถูกน�ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจ

ต่างๆ	ทั้งอุปโภค	และบริโภค	 เนื่องจาก

เป ็นเคร่ืองมือการสื่อสารที่สามารถ

สร้างประสบการณ์ตรงของสินค้าให้กับ 

ผู ้บริโภคได้ชัดเจน	 รวดเร็ว	 และเป็น 

การสื่อสารกับผู ้บริโภคแบบสองทาง	 

(two-way	 communication)	 เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	 และเจาะ

กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 บริษัทฯ	 เน ้นการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ	์

(experiential	 marketing)	 เป ็น

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการสร้าง

ประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภคได้เกิด

การมส่ีวนร่วมกบัสนิค้าหรอืแบรนด์นัน้ๆ	

มากกว่าการสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคได้

รับข้อมูลแบบทางเดยีว	การท�าการตลาด 

แบบสร้างประสบการณ์สามารถท�าให้ 

ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าในเชิงลึก	 

และท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจได้ถงึ	brand	value	 

ของสินค้านั้นๆ	ได้อย่างชัดเจน	 เป็นการ

จัด กิจกรรมที่หลากหลายมากกว ่ า	

การจัดกิจกรรมส ่ ง เสริมการตลาด 

อย่างเดียว	 ซ่ึงท�าให้ธุรกิจ	 สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น	 และ

ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงและถูกต้อง	 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมท่ีต้องการ

สร้างการรบัรูข้องสนิค้าใหม่	จะต้องมกีารจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ	ทีม่ากกว่าการท�า	 

launching	event	สนิค้า	แต่จะต้องมกีารคดิในแง่มุมทีห่ลากหลายมากขึน้	เช่น	การท�า	 

online	marketing	 หรือ	 การใช้	 social	media	 ต่างๆ	 ที่สามารถ	 สร้างการรับรู้ 

และประสบการณ์ตรงในเง่มุมอื่นๆ

	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ลูกค้าจัดขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างลูกค้ากลุ่มเป้า	หมายหรือตัวแทนจ�าหน่าย	โดยอาจเป็นการจัดท�าเนื่องใน

เทศกาลพเิศษขึน้ในรปูแบบการสมัมนา	และงานบนัเทงิ	เป็นต้น	โดยส่วนใหญ่	กจิกรรม 

ทางการตลาดและส่งเสริมการขายจะเป็นงานลักษณะสั้นๆ	 เน้นการมีส่วนร่วม 

ของผู้เข้าร่วมงาน	 และการสร้างภาพพจน์ท่ีดีและความประทับใจและประสบการณ์

ใหม่ต่อสินค้านั้นๆ	ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

	 ผลงานการจัดกิจกรมทางการตลาดที่โดดเด่นของบริษัทฯ	 ในปี	 2558		

ที่ผ่านมา	ได้แก่

	 •	 Nissan	Road	show	Nationwide

	 •	 Mega

	 •	 Coke	Movement	is	happiness

	 •	 Home	pro	Expo	ครั้งที่	21-22

	 •	 Mercedes	Benz	110th	Year	Anniversary

	 •	 Grand	opening	Coca-Cola	Plant	at	Vientiane	Lao

	 •	 Mega	Happy	Kids	day	2015,	Fashion	winter	collection	2015	

	 	 &	Mega	Halloween	festival

	 •	 Countdown	2015	at	Asiatique

	 •	 Countdown	2015	at	Mega	Bangna

	 •	 15TH	ANNIVERSARY	BMW	GROUP	MANUFACTURING	THAILAND

	 •	 BLEND	285	FEST

	 •	 Huawei	P8	SEA	Launch

	 •	 Mazda	2	Press	Launch	&	CX3	Launch

	 •	 Ford	Motor	Expo	2015

	 1.	 นิทรรศการเพื่อการศึกษา	 เป็นการกระตุ้น	 หรือจูงใจให้ผู้ชมได้ทราบ

ถึงความรู้	 ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ	 ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ	 วิสัยทัศน	์ 

ให้ผู ้ชมเกิดความเข้าใจสามรถน�าวิทยาการนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา 

และในชีวิตประจ�าวัน

	 2.	 นิทรรศการเพื่อการค้า	 เป็นการจัดแสดงให้ผู ้ชมได้ศึกษาหาความรู	้ 

ในขณะเดียวกันก็มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆ	 เพื่อต้องการโฆษณาส่งเสริม 

การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นการหวังผลทางการค้า

	 ส�าหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้นั้น	 ถือเป็นงานนิทรรศการ	

ประเภทนิทรรศการถาวร	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการครอบคลุม	 ตั้งแต่งานออกแบบ

เนือ้หานทิรรศการ	การออกแบบบรรยากาศภายใน	และภายนอกอาคาร	งานก่อสร้าง	 

งานวางแผนบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ	 การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาต่างๆ	 

โดยมีทีมงานที่ประกอบวิชาชีพโดยตรงเป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอน

	 ผลงานการจัดนิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์	 และงาน

นิทรรศการชั่วคราวที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2558	ที่ผ่านมาได้แก่

	 •	 พิพิธภัณฑ์ระบบท่อส่งแก๊สธรรมชาติ

	 •	 พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 •	 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

	 •	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการปรุงยาด้วยสมุนไพร	

	 	 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

	 •	 Property	Perfect	ครบรอบ	30	ปี

	 •	 Rama	Production	@	FIA

	 •	 BBL	@	Set	in	the	city	2015

	 •	 BBL	@	Thailand	Industry	Expo	2015

	 •	 Property	Perfect	@	Emquartier

	 •	 BBL	@มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่	32	และครั้งที่	33

	 •	 CitiCondo	Expo	By	BC

	 •	 AP	Crazy	9

พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาค 2
by CMO Plc.
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	 ค . 	 การจัด กิจกรรมประเภท	
งานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ	
(National	&	Public	Event)
	 การจดักจิกรรมประเภทงานบนัเทงิ
สาธารณะให้กับลูกค้า	 เพื่อส่งเสริมการ
ขายในรูปแบบเฉพาะของแต่ละประเภท
สนิค้า	ซึง่ทีต้่องการกลุม่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
จ�านวนมาก	 ส�าหรับการจัดงานให้กับ
ลูกค้าราชการ	 จะเป็นการจัดงานตาม
นโยบายหรือแผนงานประจ�าปีที่ก�าหนด
ไว้แล้ว	 หรือเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ของกระทรวงนั้นๆ	เอง	เป็นกิจกรรมเพื่อ
ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ได้เป็นจ�านวนมาก	โดยจะเป็นการจัดงาน
ขนาดใหญ่	มรีปูแบบงานหลากหลายรวม
อยู่ด้วยกัน	 จ�านวนวันในการจัดกิจกรรม
หลายวัน	 ซึ่งกิจกรรมประเภทน้ีอาจจะ
เป็นได้ทั้งกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือ
เทศกาลในปีนั้น	หรือกิจกรรมที่มีการจัด
เป็นประจ�าทุกปี
	 นอกจากงานบันเทิงสาธารณะ
ในรูปแบบของการรับจ ้างแล้ว	 ยังมี
กิจกรรมบันเทิงสาธารณะที่บริษัทเป็น
เจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเอง
โดยการพัฒนางานบันเทิงประเภทต่างๆ	
ที่มีศักยภาพพยายามจัดรูปแบบงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูท้ีจ่ะเข้า
มาเป็นผู้สนับสนุนการจดังาน	(Sponsor)	
ประสานไปกบัความบันเทงิทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตัว	 ซึ่งการริเริ่มเป็นเจ้าของงาน
ของบรษิทัน้ี	ได้กระท�าอย่างต่อเนือ่งตาม
นโยบายการสร้างความมั่นคงทางรายได้
ให้แก่บริษัท

	 จ.	การจดังานสงัสรรค์แบบเฉพาะ

กลุ่ม	 (Private	 Life	 Style	 Event		

Service)

		 การให้บริการการจัดงานแบบส่วน

ตัวนั้นเป็นที่นิยมในต่างประเทศอย่าง

กว้างขวาง	 และเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่ม

คนรุ่นใหม่ในประเทศไทย	 การจัดงาน

ในลักษณะนี้ได้รับแรงบันดาลใจ	 โดย

เชื่อว่าช่วงเวลาที่สาคัญและพิเศษเป็น

จุดเร่ิมต้นของชีวิตที่ดี	 กลุ่มคนรุ่นใหม่

ในวงสังคมท่ีมีแนวคิดแบบตะวันตก	 จึง

เร่ิมมองหาการจัดงานในรูปแบบที่แปลก

ใหม่	มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	ถึงแม้

จะเป็นการจัดงานในกลุ่มเล็กๆ	 ก็ตาม	

เพื่อให้ช่วงเวลาที่ส�าคัญนั้นเป็นช่วงที่

น่าจดจ�าท่ีสุด	 ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะการจัดงาน

ส่วนตัวเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการจัดงาน

เลี้ยงสังสรรค์ให้กับสินค้าที่ต้องการจัด

งานเลีย้งสงัสรรค์ในแบบกลุม่ย่อยเพือ่ให้

ลกูค้าได้รบัประสบการณ์ตรงทีพ่เิศษกว่า

การจัดงานแบบกลุ่มใหญ่

	 การจัดงานในลักษณะนี้จึงเน ้น

เร่ืองของการตอบสนองความต้องการ

ที่จะมีงานที่โดดเด่น	 มีลักษณะเฉพาะ	

มีความเป็นส่วนตัวด้วยการผสมผสาน

สุนทรียภาพและจินตนาการอย่างไร้

ขอบเขต	 รวมเข้าไปอยู ่ในงานเล้ียงท่ี

เต็มไปด้วยความสวยงามมีรสนิยมและ

สนุกสนานอย่างลงตัวเพ่ือสร้างความสุข

และแรงบันดาลใจ

	 ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2558	ที่ผ่านมา	ได้แก่
	 •	 รายการสารคดีโทรทัศน์ชีวประวัติศิลปินไทย	“สยามศิลปิน	ปีที่	๔”
	 •	 KRUNGSRI	BANCASSURANCE	AWARDS	2014
	 •	 PRESS	CONFERENCE	“SUPER	BONUS”
	 •	 HOTEL	INDIGO	BANGKOK	LAUNCH	
	 	 “BE	ILLUMINATED	BY	THE	NEIGHBOURHOOD”
	 •	 MISS	THAILAND	WORLD	2015
	 •	 งานประมูลภาพศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติและศิลปิน	
	 	 “เช็ดน�้าตา	หลั่งน�้าใจ	ให้เนปาล”
	 •	 MQDC	“SAVE	THE	WORLD	EXPO”
	 •	 THAIBEV	EXPO	2015
	 •	 TALENT	THAI	(กลุ่ม	NOW,	NEXT)	และนิทรรศการต้นแบบ
	 	 “THE	SPOTLIGHT”	MULTI	–	LABEL	CONCEPT	STORE	
	 	 ในงานแสดงสินค้า	BIG	+	BIH	OCT	2015
	 •	 เรือประดับไฟ	“ICON	SIAM”	ในงานเทศกาล	
	 	 “สีสันแห่งสายน�้า	มหกรรมลอยกระทง”
	 •	 งานประดับไฟ	“SIAM	CELEBRATION	2016”

	 ง.	 การจัดประชุมสัมมนา	 (Meeting,	 Incentive,	 Convention		
&	Exhibition:	MICE)
		 การบรกิารบรหิารการจดัประชมุสมัมนานัน้	บรษัิทฯ	จะรบัฟังวตัถปุระสงค์ในการ
จดังานของลกูค้า	แล้วบรษัิทฯ	จะพัฒนาแนวคดิในการน�าเสนอ	และกลยทุธ์ในการจดังาน
ทีเ่หมาะสมให้กบัลกูค้า	และให้บรกิารแบบครบวงจร	(Turnkey	Event	Management)	
โดยบริษัทฯ	จะดแูลในทกุๆส่วนของงาน	 เริม่ตัง้แต่การให้การต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ	
การท�าป้ายต้อนรบัในบรเิวณท่ีจะจัดงาน	 การออกแบบและตกแต่งห้องจดังานส�าหรบั
ผูเ้ข้าร่วมประชุม	 การจดังานเลีย้งต้อนรบั	 การจดัหางานแสดงประเภทต่างๆ	 และงาน
เลีย้งอ�าลาส�าหรบัผูม้าร่วมงาน	รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์งานประชุม
ผลงานท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ	ในปี	2558	ท่ีผ่านมาได้แก่
	 •	 MICE	Academy	day	2015
	 •	 Nissan	Dealer	conference
	 •	 Michelin	Partnership	2015
	 •	 Adfest	2015
	 •	 Panasonic	Open	House	2015
	 •	 Ford	USA	Fair	2015
	 •	 Michelin	Primacy	SUV	Launch
	 •	 MICE	Sustainability
	 •	 Venu	Rental	Muangthai	Rachadalai	Theatre
	 •	 Nestle	BBNW	Conference	2015
	 •	 งานสมัมนา	Outlook	Beyond	:	Mortgage	Bank	in	Japan	Forum	2015

		 ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2558	ที่ผ่านมา	ได้แก่

	 •	 MILIN	&	ED	Wedding

	 •	 NOI	&	LOUISE	Wedding

	 •	 May	Pitchanart	Birthday	Party

	 •	 Due	Arisara	Birthday	Party

	 •	 Chompoo	Araya	A.Hargate	Birthday	Party

	 •	 Kris	Narongdej	Birthday	Party

	 •	 Something	Boudoir	x	Candy	Crush

	 •	 10th	Siam	Paragon	Anniversary	The	Prismatic	Celebration

	 ฉ.	การจดังานคอนเสร์ิต	งานแสง	ส	ีเสยีง	มลัตมิเีดยี	(Light	&	Sound	Show	

Concert)

	 ลักษณะงานจะมุ ่งเน้นการจัดงานที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้อง	 หรือการจัด

คอนเสิร์ตโดยมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ให้ความสนใจหรือมีความเหมาะสมกับแนวคิด 

ของงานแต่ละงาน	 มาร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการจัดงาน	 เป็นต้น	 โดยจะ 

เป็นการให้บริการบริหารการจัดงานอีเวนท์	 งานแสดงคอนเสิร์ตแบบครบวงจร	 

(Turnkey	Event	Management)	ขอบเขตการให้บริการได้แก่

	 การออกแบบสร้างสรรค์งาน	วางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้อง

กับแนวคิดหลักของงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า	 รวมไปถึง

การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ	 การออกแบบชิ้นงานและการให้

ค�าปรึกษาในด้านการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการจัดงานแสดง

ประเภทต่างๆ	 โดยจะมีการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับ

การจัดการแสดง	การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า	การ

ควบคมุการผลติ	การให้บรกิารประกอบ	ตดิตัง้	และตกแต่งภายในให้ลกูค้าและบริหาร

งานแสดง	และอาจรวมถึงการจัดหาผู้สนับสนุนโครงการร่วมด้วย

	 ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2558	ที่ผ่านมาได้แก่

	 •	 King	Power	Delights	&	Surprises	2015

	 •	 Night	at	The	Museum:	I	Hear	2015

	 •	 Singha	Craft	2015

	 •	 Music	Move	Launching	(S	Music	Rebranding)

	 •	 Panasonic	in	Singha	Craft	2015
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(2) การตลาด
 และภาวะการแข่งขัน
	 ก.	นโยบายทางการตลาด

	 •	 กลยุทธ์การตลาด

		 บริษัทฯ	 มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่

เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ	 และครบ

วงจรแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท	 โดย

มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญดังนี้

	 1.	 การให้บริการที่เน้นคุณภาพ

อย่างครบวงจร

	 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ	เน้นการให้บรกิาร

บรหิารการจดังานในรปูแบบต่างๆ	ให้แก่

ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างมีคุณภาพและครบวงจร	 โดยทีม

งานของบริษัทฯ	 ได้ร่วมท�างานกับลูกค้า

อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจ

ถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของ

ลกูค้าอย่างถ่องแท้	บรษัิทฯ	มกีารก�าหนด

รูปแบบกจิกรรมการแสดงทีน่่าสนใจและ

มีความเป็นไปได้ในการน�าเสนอ	 มีการ

ผลติรายการ	การคดิรปูแบบการน�าเสนอ	

สถานที่ในการจัดกิจกรรมการแสดง	การ

จัดหาอุปกรณ์และทีมงานสนับสนุน

การแสดง	 รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ	

ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า	

ทัง้น้ี	บริษทัฯ	จะมกีารควบคมุคณุภาพใน

ทุกขั้นตอนของการท�างาน	 เพื่อมิให้เกิด

ความผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์

งานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า	

บริษัทฯ	 จึงได้รับการยอมรับและความ

ไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอย่างดีว่า	กจิกรรม

ที่บริษัทฯ	จัดนั้น	มีความแปลกใหม่และ

สามารถสือ่แนวคดิในการน�าเสนองานได้

ตรงตามความต้องการของลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับการ

บริหารและดูแลลูกค้า	 เราจึงได้เพ่ิม

นโยบายการบริหารลูกค้าแบบยั่งยืนขึ้น	

ด้วยการสร้างระบบบรหิารและดแูลลกูค้า

แบบระยะยาว(Long-term	 account	

management	 system)	 ระบบดัง

กล่าวได้เอ้ือประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทฯ	

และลูกค้า	 โดยสามารถช่วยเพ่ิมความ

มั่นคงทางรายได้ให้กับบริษัทฯ	 และยัง

เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าในความเป็น

มืออาชีพของบุคคลากรได้เป็นอย่างดี	

เนื่องจากระบบครอบคลุมวิธีการปฏิบัติ

การต้ังแต่	 การรักษาสัมพันธภาพอันดี	 

การบริการลูกค ้ าด ้ วยบุคคลากรที่

เช่ียวชาญชุดเดียว	 ไปจนถึงการรักษา

ความลับทางการตลาดของลูกค้าแต่ละ

รายอย่างเข้มงวด	 และเพื่อให้บริษัทฯ	

มีความสามารถในการรองรับงานด้าน

บริหารการจัดงานได ้ ในทุกรูปแบบ	

บริษัทฯ	 จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ	

CMO	 Group	 เพื่อรองรับงานภายใน 

กลุ่มบริษัท	 โดยบริษัทย่อยในเครือได้

ประกอบธุรกิจให ้บริการครอบคลุม

ท้ังอุปกรณ์การจัดงานแสง	 สี	 เสียง 

ทุกประเภท	 การจัดท�าเทคนิดพิเศษ	

(Special	 Effect)	 การจัดท�าวีดีโอ	

มัลติมีเดียเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 หรือ

เพื่อโฆษณา	 การรับจัดท�าโครงสร้างเวที	

และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า	ระบบน�้า	 

ปั๊มลมและการวางสายส่ือสาร	 จึงท�าให้

กลุ่มบริษทัในเครือ	CMO	Group	สามารถ

ให้บริการได้ครบวงจรอย่างแท้จริง

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้การจัดงานแสดงของลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มการบริการทางด้านการประชาสัมพันธ	์

ท�าหน้าที่สื่อสาร	สร้างภาพลักษณ์	และ	น�าเสนอข่าวสารในการจัดกิจกรรมของลูกค้า	 

เป็นการสร้าง	 Value	 Added	 ให้แก่งานจัดการแสดงของลูกค้า	 และสร้างความ 

พึงพอใจต่อการบริการของบริษัทฯ	โดยรวม

	 2.	การให้บริการที่ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลาย

	 บริษัทฯ	 ได้ให้บริการด้านบริหารการจัดงาน	 (Event	Management)	 โดยให้

บริการครอบคลุมธุรกิจทั้ง	6	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาด	

	 	 (Corporate	Marketing	&	Event)

	 2.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์	

	 	 (Museum	&	Exhibition)

	 3.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ	

	 	 (National	&	Public	Event)

	 4.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา	

	 	 (Meeting,	Incentive,	Convention	&	Exhibition:	MICE)

	 5.	 การจดังานสงัสรรค์แบบเฉพาะกลุม่	(Private	Life	Style	Event	Service)

	 6.	 การจัดงานคอนเสิร์ต	งานแสง	สี	เสียง	มัลติมีเดีย	

	 	 (Light	&	Sound	Show	Concert)

	 นับได้ว่าบริษัทฯ	 เป็นผู้ประกอบการชั้นน�าในธุรกิจบริหารการจัดงานทั้ง	 6	

ประเภทดังกล่าว	 ซ่ึงท�าให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดท่ีครอบคลุมในทุกประเภท

ของการบริหารการจัดงาน

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังได้พัฒนาขีดความสามารถของบริการเพ่ือให้สามารถ 

ตอบรบักบัความต้องการของกจิกรรมทางการตลาดในเชงิบรูณาการซึง่เป็นการตลาด

ในรูปแบบใหม่ได้	โดยได้ขยายขอบเขตด้วยการเพิ่มบริการด้านการสื่อสารการตลาด

แบบครบวงจร	 (Integrated	Marketing	 Communication)	 ขึ้นเพื่อรองรับงาน	 

เช ่น	 งานโฆษณาประชาสัมพันธ ์ 	 งานวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์	 

และงานสือ่สารแบบออนไลน์	เป็นต้น	โดยบรษิทัฯ	สามารถรบัผดิชอบต้ังแต่กระบวนการ

ค้นหาแนวคิดของงาน	(Concept	Exploration)	การวางกลยทุธ์	(Strategic	Planning)	 

การผลติชิน้งาน	(Production)	จนถงึการลงมอืบรหิารและปฏิบตังิาน	(Operation	&	 

Management)	 ซึ่งบริษัทฯ	 สามารถรับงานสื่อสารการตลาดได้ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ

	 3.	การพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการใช้กลยุทธ์ที่เป็นการให้บริการแบบครบวงจร	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการส�าหรับลูกค้า	 ในปัจจุบัน	 นับได้ว่า

บริษัทฯ	มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าบริษัทหนึ่งในตลาด	และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

อย่างกว้างขวางในเชงิคุณภาพและมาตรฐานการสร้างสรรค์งานให้บรรลุวตัถปุระสงค์

ของลูกค้า

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในการสร้างทีมงานและระบบงานที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายงานอย่างต่อเนื่อง	และสามารถรักษาคุณภาพการ

สร้างสรรค์ผลงานให้แก่ลูกค้า

	 4.	การให้ความส�าคัญกับบุคลากรภายในบริษัท

		 บริษัทฯ	 ตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯ	 เป็นกลไกที่

ส�าคัญในการที่จะท�าให้บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความ

สามารถ	 ประสบการณ์	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรใน

ฝ่ายต่างๆ	 เพื่อให้การจัดกิจกรรมประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	บริษัทฯ	จึงเน้น

ท่ีการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากรโดยการจดัอบรมพนักงานให้มคีวามรูใ้นด้านการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการออกแบบและสร้างสือ่	และการใช้เครือ่งมอืส�าหรบั

การน�าเสนอ	รวมถงึการจดัส่งพนกังานไปดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ให้

พนกังานได้มีโอกาสในการรับรู้เทคนคิ	หรือ	ความคดิสร้างสรรค์ใหม่ทีจ่ะน�ามาปรบัใช้

ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลูกค้า	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่

ดใีห้เกดิขึน้ภายในองค์กรด้วยการจดักจิกรรมเชือ่มสมัพนัธ์ของพนกังานอนัจะน�าไปสู่

การด�าเนนิงานในแนวทางเดียวกนั	การร่วมมอืและการประสานงานเพือ่ให้งานส�าเรจ็

ดังเป้าหมายที่ได้วางไว้

	 •	 นโยบายและการก�าหนดราคา

	 การก�าหนดราคาในการให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละงานจะก�าหนดจาก

ต้นทุนการผลิต	ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน	ในการผลิตงาน	(Production	Cost)	ต้นทุน

ค่าควบคุมในการผลิตงาน	(Production	Control	Management	Fee)	และต้นทุน

ค่าควบคุมและบริหารงานการแสดงในวันจัดงาน	 (Presentation	 Control	 Fee)	

และบวกก�าไรส่วนเพิ่ม	(Profit	Margin)	ในอัตราที่เหมาะสม	ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของงานว่าต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 และความแปลกใหม่มากน้อยเพียงใด	 

รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตงานด้วย

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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	 •	 ลูกค้า
	 	 และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 บริษัทฯ	 จะมุ ่งเน ้นลูกค้าที่ เป ็น
เจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่
ต้องการจัดงานส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตน
เพื่อสร ้างยอดขาย	 เพิ่มเติมจากการ
โฆษณาผ ่านสื่อทั่วๆ	 ไปหรือองค ์กร
ภาครัฐและเอกชนที่ต้องการส่งเสริมให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กร	 โดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรอาจจะเป็น
ผู้ก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมเอง	 แล้ว
ว่าจ้างให้บริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการหรือ
ขอให้บริษัทฯ	 เป็นผู้น�าเสนอแผนการจัด
กิจกรรมให้	 โดยบริษัทฯ	 ได้จ�าแนกลูกค้า
ออกเป็น	4	กลุ่มดังต่อไปนี้
		 1.	 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
ของรัฐ
	 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรม	 ที่มีศักยภาพ
ในการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองภาค
รัฐจึงมีนโยบายเป็นตัวแทนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 หรือ
จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริม
อตุสาหกรรมต่างๆ	อาทเิช่น	อตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว	 และอุตสาหกรรมการจัดการ
ประชุม	 เป็นต้น	 หน่วยงานของภาครัฐที ่
รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหล ่า น้ี 	 ได ้แก ่ 	 การท ่องเที่ ยวแห ่ง
ประเทศไทย	 ส�านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ	 (สสปน.)	
และหน่วยงานราชการประจ�าจังหวัด 
ท่องเที่ยวนั้นๆ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ	 ที่มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง
ของหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก	 โดย
การจัดกิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับภาระ
หน้าที่ท่ีหน่วยงานรัฐนั้นดูแลเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 1. 	 การเสนอผลงานให ้ ลูกค ้า 
คัดเลือก
	 ทีมงานของบริษัทฯ	 จะท�าการ
ติดตามความเคล่ือนไหวทางการตลาด
ของลูกค้าหรือได้รับการติดต่อจากลูกค้า
ให้ไปเสนอผลงานทั้งจากลูกค้าภาค
รัฐวิสาหกิจ	 รัฐบาล	 และภาคเอกชน	
โดยหลังจากที่บริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลจาก
ลูกค้า	 บริษัทฯ	 ก็จะจัดเตรียมแผนงาน
ตามวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า	
และน�าเสนองานพือ่ให้ลกูค้าคัดเลอืก	หา
กบริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้
บริการ	 ฝ่ายผลิตผลงานของบริษัทฯ	 จะ
ประสานงานกับลูกค้าในการด�าเนินงาน
ในขั้นต่อไป
	 2.	ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
	 จากนโยบายทางการตลาดที่มุ ่ง
เน้นการสร้างงานท่ีมีคุณภาพดี	 เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 บริษัทฯ	
จึงสามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพ 
อันดีกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง	 ลูกค้าท่ี
เคยได้รับบริการจากบริษัทฯ	 จึงมีความ
เช่ือมั่นในคุณภาพและกลับมาใช้บริการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับ
การท่ีบริษัทฯ	 มุ่งเน้นลูกค้าท่ีมีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง	 มีงบประมาณและมี
แผนการประชาสัมพันธ์	มีความต้องการ
ท�าการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป	ี
บริษทัฯ	จงึได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

		 2.	กลุ่มธุรกิจเอกชน
		 กลุ่มธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจัดงานควบคู่ไปกับเครื่อง
มือสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ	 แต่อาจจะใช้งบประมาณและความถี่ในการจัดงาน
แตกต่างกนัไป	ขึน้กบัขนาดธรุกจิและสภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมโดยธุรกจิทีใ่ช้ 
บริการบริหารการจัดงานบ่อยและมีงบประมาณสูงมักเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันท่ี 
ค่อนข้างสงู	มกีารเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีร่วดเรว็	หรอืมกีารเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี	 หรือการต้องการใช้บริการท่ีรวดเร็ว	 เช่น	 ธุรกิจโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซึง่เป็นธรุกจิทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตสงูและมกีารแข่งขนั
ทางด้านการตลาดสงู	อตุสาหกรรมธุรกจิรถยนต์ซึง่เป็นธรุกิจทีมี่ศกัยภาพในการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค	 เช่น	 ธุรกิจอาหาร	 ธุรกิจเครื่อง
ส�าอาง	 และธุรกิจยาบ�ารุงสุขภาพ	 ซ่ึงธุรกิจเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด	 การส่งเสริมการจ�าหน่าย	 และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย	 นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจใหม่ๆท่ีเข้ามาท�าตลาดใน
ประเทศไทย	การท�ากิจกรรมทางการตลาดนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากในการสร้าง
ความรับรู้กับผู้บริโภคได้โดยตรง
	 3.	กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา
	 บริษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็นลูกค้ากลุ่มท่ีมีความส�าคัญของบริษัทฯ	 เนื่องจาก
มีบริษัทตัวแทนโฆษณาเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถให้บริการบริหาร	 การจัดงาน	
และการจัดท�าโฆษณาได้แบบครบวงจร	 ดังนั้น	 บริษัทตัวแทนโฆษณาโดยส่วนใหญ่
จึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้บริการของผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน	 เพื่อท�าให้การ
สร้างประสบการณ์เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
	 4.	ลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน
	 ตามทีบ่รษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถึงโอกาสทางธรุกจิจากการเปิดประชาคมอาเซยีนในปี	
2558	ที่ก�าลังมาถึง	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดแผนงานเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มาอย่าง
ต่อเนือ่ง	ซึง่จากผลงานท่ีมา	บรษิทัฯ	ได้มโีอกาสให้บรกิารลกูค้าทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีน
ในสามรูปแบบ	ได้แก่
	 1)	 บริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติที่มีการลงทุนในอาเซียน
	 2)	 บริษัทเอกชนต่างๆ	 ในประเทศภูมิภาคอาเซียน	 อาทิ	 บริษัทเอกชนของ 

ประเทศลาว
	 3)	 ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มีการวาง

กลยุทธ์	เพื่อพัฒนาฐานลูกค้าในกลุ่มอาเซียนนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

		 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 มีโอกาสให้บริการบริหารการจัดงานจากทั้งลูกค้าเก่าและ

ลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

	 3.	การแนะน�าของลูกค้าเก่า
	 จากประสบการณ์ทีม่กีว่า	30	ปี	และการให้บริการทีไ่ด้รับการยอมรบัเปน็อย่าง
ดจีากลกูค้าทัง้ในแง่ของคณุภาพ	ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์	และแนวคดิในการน�าเสนอ
ที่แปลกใหม่แต่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า	 จึงท�าให้
ลกูค้าจ�านวนมากมคีวามมัน่ใจในคณุภาพงานของบริษทัฯ	และมกีารแนะน�าลกูค้าอืน่ๆ	 
ให้มาใช้บริการของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

	 ข.	ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
	 1.	 ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขนัในธรุกจิให้บริการบริหารการจดังาน
	 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานนับวันจะมีมากขึ้น	
เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	ว่าสามารถ
เข้าถงึผูบ้รโิภคได้อย่างแท้จรงิ	ท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัประสบการณ์ตรงได้	ท�าให้แทบทกุ
บริษัทนิยมจัดกิจกรรมทางการตลาด	 ทั้งในแบบเฉพาะกลุ่มและกิจกรรมสาธารณะ	
เพื่อหวังผลทางด้านการตลาดมากขึ้น
		 การเข้าสูธ่รุกจิการให้บรกิารบรหิารการจดังานป็นเรือ่งทีไ่ม่ยากนกัเนือ่งจากใช้
เงินลงทุนและบุคลากรไม่มาก	 ในปัจจุบันกิจการที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการ
จัดงานสามารถแบ่งได้เป็น	 2	 ประเภทใหญ่	 คือ	 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารการจัด
งานเป็นธุรกิจหลักซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ	 และบริษัทผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และรายการบันเทิงซึ่งจะอาศัยจุดแข็งทางด้านชื่อเสียงและสื่อท่ีมีอยู่ในมือ
มาเชื่อมโยงกับธุรกิจบริหารการจัดงาน	และเข้ามาประมูลงานแข่งกับผู้ประกอบการ
โดยตรง	 รวมถึงเอเยนซี่โฆษณาและเอเยนซี่ประชาสัมพันธ์	 ซึ่งบางเอเยนซี่มีแผนก
ภายในบริษัทเองซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการบริหารจัดงานแก่บริษัทที่เป็นลูกค้าของตน	 
ซึ่งถือบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และเอเยนซี่โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม	 แต่จาก
การที่ตลาดการจัดงานแสดงเติบโตและเป็นที่นิยมของลูกค้า	 ท�าให้คู่แข่งทางอ้อมให้
ความส�าคัญกับธุรกิจการจัดงานแสดงมากขึ้น	 โดยเฉพาะเอเยนซี่โฆษณา	หันมาแย่ง
ตลาดการจัดงานแสดงโดยการตั้งบริษัทหรือจัดตั้งหน่วยงานในการจัดงานแสดงให ้
แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอย่างจริงจงั	แต่อย่างไรกด็ใีนการจดังานแสดงจ�าเป็นต้อง
อาศัยประสบการณ์	ความเชีย่วชาญในการท�างานในระดบัสงู	และทมีงานจ�านวนมาก	 
ท�าให้ยังมีความจ�าเป็นในการใช้บริการจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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บริษัทไดรับการติดตอ

จากลูกคา

วิเคราะห
ความตองการ

และวัตถุประสงค
ในการจัดงาน
ของลูกคา

ควบคุมการผลิต
และ

การประชาสัมพันธ

จัดเตรียมอุปกรณ
และสื่อสำหรับ
การนำเสนอ

งานการแสดง

ออกแบบ
การบริหาร
และควบคุม
การจัดงาน

ออกแบบ
แนวคิดรูปแบบ
และแนวทาง

ของงาน

	 ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานใน

ประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่จะ

มีเพียง	 5-6	 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่

รวมถึงบริษัทฯ	ด้วย	ซึ่งมีการด�าเนินงาน

ท่ีเป็นระบบ	มสีถานะทีม่ัน่คง	สามารถให้

บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ไว้วางใจของ

ลูกค้า	มีการจับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งแต่ละ

กิจการก็จะมีความเชี่ยวชาญและสาย

สัมพันธ์ท่ีต่างกันออกไป	 เมื่อใช้ยอดขาย

ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาด

ของบริษัทฯ	เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่เป็น

ผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัด

งานโดยตรง	ถือได้ว่าบริษัทฯ	เป็นกิจการ

ขนาดใหญ่

	 การทีบ่รษิทัผูใ้ห้บรกิารบรหิารการ

จัดงานแต่ละรายจะได้รับงานจากลูกค้า

หรือไม่	ขึ้นอยู่กับความพร้อม	และความ

มั่นคงของบริษัทในการรองรับงาน	 และ

ท่ีส�าคัญคือความสามารถในการผลิตผล

งานที่มีคุณภาพ	 ซ่ึงปัจจัยที่จะท�าให้ผล

งานดังกล่าวมีคุณภาพได้นั้นขึ้นอยู ่กับ

บุคลากร	โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟ

และฝ่ายผลิตทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	

มีความช�านาญและประสบการณ์	 การมี

ฝ่ายสนับสนุนการท�างานที่มีความพร้อม	

ความสามารถของผู้ผลิตแต่ละรายที่จะ

สามารถจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างให้

สามารถผลิตผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

ได้	ภายในเวลาและงบประมาณทีก่�าหนด

รวมถึงการบริหารจัดการที่เข้มงวด

	 3.	 การจัดเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการจัดงานทั้งในด้านอุปกรณ์

และสื่อส�าหรับการน�าเสนอ	 การควบคุม

การผลิตและการประชาสัมพันธ ์งาน	 

การออกแบบการบริหารและควบคุมการ 

จัดงาน

	 3.1.	 การจดัเตรยีมความพร้อมทาง

ด้านอุปกรณ์และส่ือส�าหรับ

การน�าเสนอ	 ฝ่ายผลิตจะ

ด�าเนนิการจดัเตรยีมอปุกรณ์

ต่างๆ	ทีต้่องใช้	เช่น	เครือ่งมือ

ส่ือสารระหว่างทมีงาน	ระบบ

ไฟฟ้า	ระบบแสง	ส	ีเสยีงและ

เทคนคิพเิศษ	และสือ่ส�าหรบั

การน�าเสนอ	 เครื่องแต่งกาย

นักแสดงและพิธีกร	 ตลอด

จนอุปกรณ์จัดฉากให้มีความ

เหมาะสมกับแนวคิดและรูป

แบบในการจัดงาน

	 2.	 ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

	 ส�าหรับบริษัทฯ	ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานมานานกว่า	24	ปี	 

มีการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ	 เน้นการน�าเสนอกิจกรรมในรูปแบบท่ีแปลกใหม่โดย 

เน้นความคิดสร้างสรรค์	 และมีการควบคุมคุณภาพของงานในทุกกระบวนการของ 

การให้บริการ	 ท�าให้ผลงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ	 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจาก

ลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานที่มีคุณภาพดี	 ซ่ึงท�าให้

ลกูค้าเหล่านัน้เป็นจ�านวนไม่น้อยใช้บรกิารของบรษิทัฯ	มาอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้บริษทัฯ	

มีรายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจที่อัตราการเจริญเติบโตของ	GDP	 มีการขยายตัวในระดับต�่า	 ค่าใช้จ่ายใน 

การจัดส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์จะติดลบก็ตามและเพื่อให้บริษัทฯ	

สามารถรกัษาสถานภาพการเป็นบรษิทัชัน้น�าในธรุกจิ	และเพิม่ศกัยภาพในการเจรญิ

เติบโตและความสามารถใน	 การแข่งขันของบริษัทฯ	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้วาง

ต�าแหน่งทางการตลาด	(Market	Positioning)	ของบรษิทัฯ	ให้เป็นผูใ้ห้บรกิารบรหิาร

การจัดงานแบบครบวงจร	(Turnkey	Event	Management	Services)	และให้บรกิาร

ครอบคลุมงานจัดแสดงทุกประเภท	 โดยการให้บริการที่เน้นคุณภาพเป็นหลักส�าคัญ	 

ในปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ	 เองและบริษัท 

คู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทช้ันน�าในแต่ละประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหาร

การจัดงานที่บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการอยู่

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
	 ขั้นตอนการให้บริการบริหารการจัดงาน	 สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน	 

ดังต่อไปนี้

	 1.	 กระบวนการให้บริการการบริหารการจัดงานจะเร่ิมต้นจากการติดต่อมา

ยังบริษัทฯ	 ของลูกค้าซ่ึงเป็นเจ้าของธุรกิจ	 โดยลูกค้าจะแจ้งความประสงค์ท่ีจะจัด

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นส�าหรับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนหรือ

ต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตน	บริษัทฯ	จะเข้าไปรับฟังความต้องการของลูกค้า	

และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน	 รวมถึงงบประมาณในการจัดงานจากลูกค้าตามวัน	

เวลา	และสถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย

	 2.	 หลังจากนั้น	บริษัทฯ	ก็จะกลับมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ

และวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้าอย่างถ่องแท้	 พร้อมนัดประชุมทีมงานซึ่ง

ประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยทุธ์	(Strategic	Planning)	ฝ่ายครีเอทฟี	(Creative)	

และฝ่ายผลิต	 (Production)	 เพื่อระดมความคิดและวางรูปแบบ	 แนวทาง	 และวิธี

การน�าเสนองาน	 ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบื้องต้น	 การท�างานใน

ขัน้ตอนนีจ้ะต้องมัน่ใจได้ว่าแนวคดิ	และรปูแบบของงานถกูต้องตรงกบัความต้องการ

ของลูกค้า	และอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าก�าหนด

	 3.2.	 การควบคุมการผลิตและการประชาสัมพันธ์งาน	 ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ	

จะด�าเนินการผลิตงานพร้อมทั้งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

ของงานในทุกขั้นตอนของการผลิต	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานที่ผลิตออกมา

มีคุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า	 ในระหว่างการผลิตงาน	

บริษัทฯ	 จะประสานงานกับบริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้งานเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

	 3.3.	 การออกแบบการบรหิารและควบคมุการจดังาน	การออกแบบการบรหิาร 

และควบคุมการจัดงานจะรวมถึงการคัดเลือกและอบรมบุคคลากร 

ส�าหรับการจัดงาน	 ซึ่งทั้งบริษัทฯ	 และลูกค้าจะด�าเนินการร่วมกันจัดหา	

คัดเลือกและให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	เช่น	พนักงานต้อนรับ	

บรกิร	พนกังานตรวจตัว๋	ตลอดจนพธิกีร	และนกัแสดง	และการจดัเตรยีม

และบริหารพ้ืนท่ีจัดงานซึ่งเร่ิมจากการติดต่อขอสถานที่กับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงศึกษาข้อจ�ากัดของการใช้สถานที่นั้นๆ	 การจัดวาง

ต�าแหน่งของอุปกรณ์	 เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับการใช้

งาน	 การตกแต่งเวทีและฉากให้มีความน่าสนใจและการจัดเตรียมพื้นที่

ว่างส�าหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเพียงพอ	ตลอดจนการจัดพื้นที่ส�าหรับเส้น

ทางสัญจรเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางจากจุดชมงานจุดหน่ึงไป

ยังอีกจุดหน่ึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	 รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการ

รักษาความปลอดภัยต่างๆ	ไว้พร้อมกันด้วย

	 3.4.	 การด�าเนินการจัดงานตามวันเวลา	และสถานที่ที่ก�าหนด

แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารจัดงาน
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2.2.2
ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ 
(Equipment Service)
	 (1)	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ

บริการ

	 เป ็น ธุ รกิ จ ให ้บริ การ อุปกรณ ์	

(Equipment	 RENTAL	 service)	 ใน

กลุม่บรษิทั	ทัง้ทางด้านออกาไนเซอร์	และ	 

เอเจนซ่ี	 เพ่ือกิจกรรมการแสดงและ

การน�าเสนออยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของ	

บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“พีเอ็ม”)

	 ให้บริการจัดหาและอ�านวยความ

สะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 อย่างครบ

วงจรในการจดักจิกรรมการแสดง	(Event	

Management	Supply)	โดยการบรกิาร

จะครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�า

และค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ชนิด

ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน	 การให้

บรกิารตดิตัง้และการด�าเนนิงานด้านการ

ใช้งานอุปกรณ์	 ตลอดจนการประสาน

งานที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้การจัดงาน

บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า

	 (2)	 การตลาดและภาวะการ

แข่งขัน

	 ก.	นโยบายและการก�าหนดราคา

	 การก�าหนดราคาการให้บริการและ

เช่าอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทงานและ

ชนิดของอุปกรณ์	 เกณฑ์การตั้งราคาจะ

ค�านวณจากราคาอุปกรณ์รวมกับต้นทุน

ด้านบุคลากรกับโลจิสติกส์	 ทั้งนี้การ

ก�าหนดราคาอุปกรณ์ด้านแสง	 สี	 เสียง

จะอ้างอิงจากราคาตลาดด้วย	 ในขณะที่

บริการติดตั้งม่านน�้าและน�้าพุ	จะก�าหนด

ราคาตามลักษณะงาน	 ตามเกณฑ์การ

ก�าหนดราคาของบริษัท	 ได้แก่คุณสมบัติ

และเทคนิคพิเศษของอุปกรณ์	 ความซับ

ซ้อนของการติดตั้งอุปกรณ์	 และระยะ

เวลาการใช้งานของอุปกรณ์

	 •	 ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย

กลุ ่มลูกค ้าของธุรกิจการให ้บริการ

อุปกรณ์ประกอบไปด้วย

	 •	 บริษทัผู้ให้บริการบริหารการ

จัดงาน	(Event	Organizer)

	 •	 หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาค

เอกชนซึ่งต้องการจัดกิจกรรมการแสดง

ด้วยตนเอง

	 ปัจจุบันการให้บริการแบ่งออกเป็น	 4	 ประเภทหลักตามประเภทของอุปกรณ	์

ดังนี้

	 •	 อุปกรณ์แสดงภาพ	 (Image	 System	 or	 Visual	 System)	 เช่น	 LED	

Screen,	เครื่องฉายภาพ	(Projector),	จอภาพ	(Screen),	จอพาโนราม่า	 

(Panorama	 Screen)	 ,	 จอพลาสม่า	 (Plasma	 TV),	 และ	 เครื่องฉาย

ซีนอน	 (Xenon	 Slide	 Projector)	 ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานได้

หลากหลายรปูแบบทัง้การฉายภาพแบบภาพนิง่และแบบภาพเคลือ่นไหว 

หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 การ	Mapping	 อาคารหรือการการฉายภาพ

บนจอโค้ง	หรือการออกแบบงานที่มีการฉายลงวัสดุรูปทรงต่างๆ	เป็นต้น

	 •	 อุปกรณ์แสง	 (Lighting	 System)	 รองรับการใช้งานท้ังงานคอนเวนชั่น	

(Convention	Lighting),	งานละคร	ในโรงละครต่างๆ	,	งานกิจกรรมที่

จัดกลางแจ้ง	(Outdoor	Lighting)	งานคอนเสิร์ต	(Concert	Lighting)	

รวมทั้งระบบแสงส�าหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ	(Exhibition	

Lighting)

	 •	 อุปกรณ์เสียง	 (Audio	 System)	 รองรับงานประชุม,	 งานเปิดตัวสินค้า	

และงาน	แสดงแสง-เสียงต่างๆ

	 •	 อปุกรณ์เทคนคิพเิศษ	(Special	Effect)	เช่น	เครือ่งก�าเนดิแสงเลเซอร์	เพ่ือ

ฉายภาพในรูปกราฟฟิค	แอนนิเมชั่นต่างๆ	การใช้แสงเลเซอร์,	อุโมงค์น�้า,	 

จอน�้า	 (Water	Screen)	น�้าพุรูปแบบต่างๆ	อาทิ	 Straight,	Skirt	และ	

Circle	รวมทั้ง	Conffetti,	Paper	Blower	และ	Flame	Projector

	 •	 อุปกรณ์โครงสร้างในรูปแบบต่าง	เช่นโครงสร้าง	Rooftop	ส�าหรับแขวน

อุปกรณ์	Lighting	หรือ	Audio	ในงานต่างๆ	หรือ	 โครงสร้าง	Rootop	 

ติดแอร์	ส�าหรับสร้างห้อง	Convention	ในสถานที่กลางแจ้งได้

	 ข.	สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์

	 ปัจจุบันธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพิ่มข้ึนเป็น

จ�านวนมาก	จากการศกึษาความเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขนัในตลาดแล้วผูป้ระกอบ

การจ�านวนมากยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ	์

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าและการให้บริการอย่าง

ครบวงจรยังมีจ�านวนน้อย

	 เพือ่ด�ารงความสามารถในการแข่งขนั	กลุม่บรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัในการ

จดัหาให้มอีปุกรณ์ทีม่คีวามทนัสมยั	ตรงกบัความต้องการของลกูค้า	จงึจดัหาอปุกรณ์

ใหม่ๆ	เข้ามาอย่างต่อเนือ่งตามความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ีและมหีน่วยงานทีท่�า

หน้าท่ีจัดเกบ็และรกัษาอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน	รวมทัง้พัฒนาบคุลากรให้

มคีวามรู้และทกัษะการใช้อปุกรณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ความช�านาญในการบรกิาร

เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ท�าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดได้

	 (3)	 การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

	 1.	อุปกรณ์	การจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ด�าเนินการภายใต้ผลการส�ารวจความ

ต้องการและความนิยมของตลาด	 โดยท�าการประเมินจากสถิติการเช่าอุปกรณ์ใน

แต่ละปีร่วมกบัข้อมลูการเช่าอปุกรณ์เพิม่เตมิ	ทัง้นีบ้รษิทัผูผ้ลติและสนิค้าจะต้องผ่าน

มาตรฐานการผลิตและมีคุณภาพสินค้าตามที่ได้ก�าหนดมาตรฐานไว้	โดยบริษัทจะส่ง

ทีมงานเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตทั้งในและนอกประเทศ	ก่อนสรุปการจัดซื้อสินค้า

	 2.	บุคลากร	กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญท้ังการคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนา

ความสามารถของบคุลากร	ซึง่เป็นหนึง่ในแนวทางการรกัษามาตรฐานงานบรกิาร	ทัง้

ยังเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของ

บุคลากรด้วย

	 (4)	 การด�าเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 หนึง่ในเกณฑ์พิจารณาบริษทัผู้ผลิตอปุกรณ์คอืผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 ไม่ผลิตสารท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด

พลังงาน	 นอกจากนี้แล้วบริษัทยังพยายามเพิ่มจ�านวนอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายการท�าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

AEON : Money Expo 
by CMO Plc.

The Voice Kids Thailand 
Audio Visual Supply by PM Center Co.,Ltd.
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2.2.3
ธุรกิจให้บริการผลิต
สือ่ส�าหรับการน�าเสนอ 
(Presentation Media)
	 (1)	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ

บริการ

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	(“ดิอายส์”)	 

ด�าเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการผลิต

สื่อวิดีโอ	 และมัลติมีเดียส�าหรับงาน 

พรีเซน็เทชัน่	แบบครบวงจร	โดยครอบคลมุ 

ตั้งแต่การให้ค�าแนะน�า,	 การออกแบบ

สื่อที่เหมาะสมกับงานน�าเสนอแต่ละ

ประเภท	 รวมถึงเลือกชนิดของอุปกรณ์

ที่เหมาะสมส�าหรับการน�าเสนอ	 และ

การดูแลงานทางด้านการติดตั้งอุปกรณ	์

เพ่ือท�าให้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเกิด

ความเข้าใจและการรับรู ้เกี่ยวกับตัว

สินค้าได้มากขึ้น	 และประชาสัมพันธ์

องค์การเพื่อก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อ

ตัวองค์กร	 โดยสื่อต่างๆ	 ถูกน�าไปใช้ทั้ง

ในกิจกรรมหลายประเถท	 ทั้งงานเปิด

ตัวสินค้า,	 กิจกรรมการตลาดและการส่ง

เสริมการขาย,	กิจกรรมบนัเทงิสาธารณะ,	

นทิรรศการ,	กจิกรรมการประชมุในระดับ

นานาชาติ	ฯลฯ

	 ข.	 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้

บริการผลิตสื่อสื่อส�าหรับการน�าเสนอ

	 หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจัด

ท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอในประเทศไทย	

จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ�านวน

มาก	 แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะ

มีความช�านาญในการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนออยู่เพียงประเภทเดียว	 หรือ

สองประเภทเท่านั้น	 มีผู ้ประกอบการ

เพียงไม่ที่รายซึ่งรวมถึงดิอายส์ด้วย	 ที่

สามารถให้บริการจดัท�าส่ือส�าหรบัการน�า

เสนอได้แบบครบวงจร	 มีการเจาะกลุ่ม

เป้าหมายหลายกลุ่ม	มีการด�าเนินกิจการ

ที่เป็นระบบ	 และได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางจากคนในวงการ

	 เพื่อด�ารงความสามารถในการ

แข่งขัน	 ดิอายส์ได้ให้ความส�าคัญในการ

จัดให้มีบริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�า

เสนอแบบครบวงจรทั้ งสื่อประเภท

วีดีโอ	สื่อประเภทมัลติมีเดีย	สื่อประเภท

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก	 และส่ือประเภท

มัลติวิดีโอ	 ซ่ึงตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า	 และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี	 ในราคาท่ีเหมาะสมนอกจาก

นี	้ดอิายส์ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังาน

ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เข้าใจ

และตามทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การจดัท�าส่ือส�าหรับการน�าเสนอซึง่มกีาร

เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว	 ด้วยการให้

บริการทีเ่น้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์

และแนวคิดในการน�าเสนอที่แปลกใหม	่

แต่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า	พร้อม

	 ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่	3	ประเภท	คือ

	 •	 สื่อประเภทมัลติมิเดีย	 (Multimedia)	 เป็นเทคนิคการใช้ส่ือผสม

ท้ังด้านภาพและเสียงท่ีหลากหลาย	 เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับ

สินค้าหรือบริการของลูกค้า	 เหมาะส�าหรับการจัดแสดงในงานอีเว้นท์	

นทิรรศการ	หรอืพพิธิภณัฑ์ต่างๆ	เทคนคิทีใ่ช้กม็หีลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็น	 

Multiscreen	Video,	Panorama	Video,	Video	Mapping,	Hologram,	

Magic	Display,	และ	3D	Video

	 •	 สื่อประเภทวีดีโอ	 (Video	 Presentation)	 ดิอายส์ให้บริการผลิตวีดีโอ 

พรเีซนเทชัน่ครบวงจร	ตัง้แต่การเขยีนสครปิต์	การถ่ายท�า	จดัท�ากราฟฟิค	 

แอนนิเมช่ัน	 จัดท�าเสียงและดนตรีประกอบ	 ไปจนถึงการตัดต่อวีดีโอ	

ประเภทของวีดีโอที่ให้บริการมีตั้งแต่	 Company	 Profile,	 Video	 

เข้าตลาดหลักทรัพย์,	 Promotional	 Video,	 TV	 Commercial,	

ภาพยนตร์สั้น	และวีดีโอ	พรีเซนเทชั่นอื่นๆ

	 •	 สื่อประเภทอินเตอร์แอคทีฟ	(Interactive	Media)	เป็นสื่อที่ใช้เพื่อสร้าง

สสีนัให้งานอเีว้นท์	นทิรรศการ	หรือพพิธิภณัฑ์มคีวามน่าสนใจมากขึน้	โดย

ท�าให้ผูม้าร่วมงานสามารถ	interact	กบัสือ่ต่างๆ	ได้	เพือ่ทีจ่ะให้ได้ถึงข้อมลู

ของสินค้าและบริการต่างๆ	 หรือเพื่อความบันเทิง	 สื่ออินเตอร์แอคทีฟ 

ของทางดิอายส์มีหลากหลายแบบ	 เช่น	 Interactive	 Shadow,	 

Multi-touch	 Table,	 Reactable,	 Silhouette	 Art	 Projection,	 

Augmented	 Reality,	 Photo	 Booth,	Movie	 Bike	 and	 Kinect	 

Interactive	 Game	 โดยที่เราสามารถปรับเปลี่ยน	 ดัดแปลงโปรแกรม	 

ให้ตรงกับการใช้งาน	และความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

	 (2)	 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 ก.	นโยบายและการก�าหนดราคา

	 ดอิายส์	มนีโยบายในการก�าหนดราคาการให้บรกิารผลติสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ

ทีเ่ป็นมาตรฐาน	และสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัได้	โดยก�าหนดระดบัราคาจากต้นทนุ

ของการผลิตสื่อแต่ละประเภท	บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

	 •	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 •	 บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน	 (Event	 Organizer)	 และเอเยนซี่ 

โฆษณา	 ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายในของตนท�าหน้าที่จัดท�าสื่อส�าหรับ 

การน�าเสนอ

	 •	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต ้องการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตนและจ�าเป็นต้องใช้สือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ

กบัคิดราคาในการให้บริการในอตัราทีแ่ข่งขนัได้	ที	่ผ่านมาดอิายส์จงึได้รบัการยอมรบั

จากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ	เอง	และบริษัทคู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัด

ท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอชั้นน�าบริษัทหนึ่งในวงการ

	 นโยบายทางการตลาด	 :	 ดิอายส์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า	

และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 เพื่อคงความเป็นผู้น�าในตลาดนี้	 พร้อมทั้งยังมีการพัฒนา

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่	 ที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทั้งยัง

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผล

งานของบริษัท	 ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	 เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างรวดเร็ว	เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

	 (3)	 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 1.	อุปกรณ์	ดอิายส์มีนโยบายในการจดัหาเครือ่งมอื	และอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดั

ท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ	เช่น	โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก	อุปกรณ์ส�าหรับการ

ถ่ายท�าวีดโีอ	และอปุกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพทีม่คีณุภาพดแีละตรงกบัความต้องการ

ใช้งาน	โดย	ดอิายส์	จะมกีารสัง่ซือ้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นจากทัง้แหล่งภายใน

ประเทศและนอกประเทศ

	 2.	บุคลากร	เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ

ให้บริการจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ	ดอิายส์	จงึมนีโยบายให้การฝึกอบรมพนกังาน

ให้มทีกัษะและความช�านาญในการใช้อปุกรณ์	และเครือ่งมอื	รวมถงึโปรแกรมซอฟแวร์

ต่างๆ	ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 (4)	 การด�าเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานดิอายส์ได้ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน	 

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยอาคารส�านักงานใหญ่ของดิอายส์ถูกออกแบบ 

ให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่	 เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก	 ลดการใช้

ไฟฟ้า	 และติดตั้งไฟเซ็นเซอร์เปิดปิดเองโดยอัตโนมัติตามทางเดินเมื่อมีคนเดินผ่าน	 

รวมถึงนโยบายการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่ใช้งาน	 และมีนโยบายการรีไซเคิล 

วัสดุสิ้นเปลืองโดยการลดการใช้กระดาษ	 น�ากระดาษมาใช้ซ�้า	 และลดการปริ้นท์

เอกสารที่ไม่จ�าเป็น	ลดการใช้	DVD	เพื่อส่งมอบงาน	โดยการส่งผ่านช่องทาง	online

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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2.2.4 
ธุรกิจการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
(Utility Service)
	 (1)	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริการ
	 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค	 (Util ity	 Service)	 
อยู ่ภายใต้การด�าเนินงานของบริษัท	 
เอ็กซ์โปซิชั่น	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	 (หรือ	
“เอ็กซ์โป	 เทค”)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บรษิทัฯ	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	40	ของ
ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัท
ดังกล่าว	 เอ็กซ์โป	 เทค	 เป็นผู้ให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค	 อาทิเช่น	 บริการ
ต่อระบบไฟฟ้า	ระบบท่อน�า้	ระบบท่อลม	 
และระบบการเดินสายส่งสัญญาณต่างๆ	 
ท่ีจ�าเป ็นส�าหรับการจัดงานอี เว ้นท	์
นอกจากนี้	 เอ็กซ์โป	 เทคยังเป็นผู ้ให้
บริการด ้านระบบสาธารณูปโภคทุก
ประเภทอย่างเป็นทางการในส่วนของ
อาคารชาเลนเจอร์	เมืองทองธานีด้วย
	 (2)	 การตลาดและภาวะแข่งขัน
	 ก.	นโยบายและการก�าหนดราคา
	 เอ็กซ์โป	 เทค	 มีนโยบายในการ
ก� าหนดราคาการให ้บริ การระบบ
สาธารณูปโภค	 (Utility	 Service)	 ที่
เป็นมาตรฐาน	 และสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันในตลาดได้	 โดยก�าหนดระดับ
ราคาจากต้นทุนของการให้บริการแต่ละ
ประเภท	 บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทน
ในระดับที่เหมาะสม

2.2.5 
ธุรกิจการให้บริการด้าน 
Tourist Attractions
	 (1)	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ
บริการ
	 บรษิทั	ซเีอม็โอ	โชว์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	 
(CMO	Show	Corp.)	เกดิจากการผนกึก�าลงั 
ความแข็งแกร่งของ	 2	 บริษัทยักษ์ใหญ ่
ทีเ่ป็นผู้น�าด้าน	Entertainment	Solution	 
ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยได ้แก  ่
บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผู้น�า
ด้านการสร้างสรรค์งานอีเว้นท์	 ศิลปะ 
สื่ อผสม	 และระบบแสง	 สี 	 เสี ยง	 
ที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน	 และ	 
บริษัท	โชว์	ดีซี	คอร์ป	จ�ากัด	ผู้ประกอบ
การศูนย์การค้า	 Show	 DC	 Tourist	 
Destination	Center	แลนด์มาร์คแห่งใหม่ 
ใจกลางกรุงเทพฯ	ทีต้ั่งอยูบ่นถนนจตรุทศิ	 
พระราม	 9	 ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของ
กรงุเทพฯ	บนพืน้ท่ี	150,000	ตารางเมตร	
เพื่อสร้างสรรค์การแสดงสุดตระการตา	
ในชื่อของ	“Himmapan	Avatar”
		 “Himmapan	 Avatar”	 คือการ 
แสดงโชว์ในรูปแบบของ	The	Spectacular	 
Walk-Through	Experience	ทีผ่สมผสาน 
เทคนิครูปแบบใหม ่ที่ สมบูรณ ์แบบ 
ที่สุดในอาเซียน	 ซึ่งมีก�าหนดการเปิด 
ภายในปี	 2016	 นี้	 ด้วยพลังความคิด

	 •	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 •	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต ้องการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน	 ท่ีมาจัดงานในอาคารชาเลนเจอร	์
เมืองทองธานี

	 •	 บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน	 (Event	Organizer)	 ซ่ึงไม่มีหน่วย
งานภายใน	หรือบริษัทย่อยที่ไม่ช�านาญในงานระบบสาธารณูปโภค

	 ข.	สภาวะการแข่งขนัในธรุกจิการด�าเนนิการการให้บรกิารระบบสาธารณปูโภค
	 หากพจิารณาธรุกจิผูใ้ห้บริการงานระบบสาธารณปูโภคส�าหรบัการงานประเภท
ส่งเสริมการขาย	หรืองาน	EVENT	ต่างๆ	ในประเทศไทย	จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่
เป็นจ�านวนมาก	แต่ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญในการให้บรกิารงาน
ระบบอยู่เพียงประเภทเดียว	หรือสองประเภทเท่านั้น	มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย 
ซึ่งมีเอ็กซ์โปเทคด้วย	 ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร	 
โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวส�าหรับผู้ท่ีจัดงาน 
ในอาคารชาเลนเจอร์	 เมืองทองธานี	 ท�าให้	 เอ็กซ์โป	 เทค	 มีความได้เปรียบในเรื่อง
ของการติดต่องานกับลูกค้าอื่นๆ	 และสร้างการรับรู ้ในเรื่องของการให้บริการ 
อย่างมืออาชีพกับลูกค้าด้วย
	 (3)	 การจัดหาอุปกรณ์และบริการ
	 1.	อุปกรณ์	บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	 ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและได้รับมาตรฐาน	 มอก.	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับทางลูกค้า
ที่มาใช้บริการ	 โดยวัสดุที่น�ามาให้บริการมีทั้งสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในประเทศ	 รวมทั้งมีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่น�าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วย	โดยบริษัทมีนโยบายใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ลดอัตตราการ
ใช้พลังงาน	เช่น	หลอดประหยัดไฟ
	 2.	บุคลากร	ด้วยลักษณะของธุรกิจบริการ	 บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ด�าเนินธุรกิจ	และด้วยสถานการณ์ที่ก�าลังจะก้าวสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน	ท�าให้
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล	 ท้ังด้านวิศวกรรมและทางด้าน
การให้บริการให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่จ�าเป็นจะต้องมี
ความสามารถ	และมทีกัษะใช้ภาษาได้ด	ีบรษิทัจงึมนีโยบายการเพิม่พนูประสทิธภิาพ
ให้กบัพนกังานโดยการจดัฝึกอบรมให้พนกังานมทีกัษะทัง้ทางวศิวกรรมและทางด้าน
ภาษาให้มีทักษะและความช�านาญมากขึ้น
	 (4)	 การด�าเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 ปัจจุบันบริษัทเอ็กซ์โปซิช่ัน	 เทคโนโลยี	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการลด 
ผลกระทบ	ต่อสิ่งแวดล้อม	 จึงเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ	 LED	ทั้งหมดซึ่งหลอดไฟ	 LED	
แทบจะไม่ปล่อยความร้อนออกมาท�าให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วน
เครื่องปรับอากาศ	 แอร์ท�างานน้อยลง	 ท�าให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม	
หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภายในบรรจุไอของ
ปรอท	ขณะที่หลอดไฟ	LED	ไม่มีผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากๆ	และอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานมากๆ	ถึง	50,000-100,000	ชั่วโมง	และกินไฟฟ้าเพียง	0.5-1	วัตน์	เท่านั้น

สร้างสรรค์	 ผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี	Multi	 Media	 
ซึง่จะน�ามติิใหม่ของประสบการณ์การรบัชมการแสดงมาให้ผูช้มและนกัท่องเทีย่วจาก
ทั่วโลกที่จะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย
	 (2)	การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	 ก.	นโยบายและการก�าหนดราคา
	 นโยบายทางการตลาด	:	บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(CMO	Show	
Corp.)	 ยึดหลักการสร้างประสบการณ์ในการรับชมการแสดงที่ดีเลิศแก่ผู้ที่ได้รับชม	
รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยี	 แสง	 สี	 เสียง	 ท่ีทันสมัยมาใช้ในการแสดงเพื่อน�าเสนอ
โชว์	Himmapan	Avatar	ให้ออกมายอดเยีย่มทดัเทยีมกบัการแสดงยอดนิยมของต่าง
ประเทศ	ทัง้ยงัสอดคล้องกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วทัง้ไทย	และต่างประเทศที่
ต้องการประสบการณ์ในการรบัชมโชว์ทีเ่ป่ียมไปด้วยความตืน่ตาตืน่ใจ	และผสมผสาน
ความเป็นเรื่องราวความเชื่อของไทยอีกด้วย
	 นอกจากนี้	 บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 โชว์	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (CMO	 Show	Corp.)	 
ยังให ้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ ์ผลงานของบริษัทและการแสดง	 
Himmapan	Avatar	ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นการแสดงท่ีเป็น	Destination	ส�าหรบันักท่องเทีย่ว 
ทัว่โลกทีต้่องเดนิทางมารับชมทีป่ระเทศไทย	โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสือ่ต่างๆ	
ทั้งทางออนไลน์	ออนแอร์	และออนกราวนด์อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว	และเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรมากยิ่งขึ้น
	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	 โชว์	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	มีนโยบายในการก�าหนดราคาอัตรา
ค่าเข้าชมการแสดง	Himmapan	Avatar	ในระดับที่มีความเหมาะสม	และสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันได้	 โดยก�าหนดระดับราคาจากคู่แข่งธุรกิจในประเภทเดียวกัน	 
และบวกก�าไรหรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
	 •	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	กลุ่มของลูกค้าประกอบไปด้วย
	 •	 กลุม่นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าท่องเทีย่วในประเทศไทย	ทัง้ในรปูแบบของ

นักท่องเที่ยวท่ีมากับ	 Group	 Tour	 และนักท่องเที่ยวอิสระที่วางแผน 
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง	หรือ	FIT	(Foreign	Individual	Tourism)

	 •	 นักท่องเที่ยวชาวไทย	และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ	ในทวีปเอเชีย
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	 ข.	สภาวะการแข่งขัน

		 หากพิจารณาธุรกิจผู ้ให ้บริการ

ด้านการแสดงหรือ	Tourist	Attraction	 

ในประเทศไทย	จะพบว่ามผีูป้ระกอบการ

อยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่ผู ้ประกอบการ

โดยส่วนใหญ่จะมีท่ีต้ังของพ้ืนที่ในแบบ	

Stand	 Alone	 (พื้นที่ส�าหรับจัดแสดง

โชว์นั้นๆเพียงอย่างเดียว)	 หรือพ้ืนที่ใน

เมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด	 แต่ส�าหรับ	

Himmapan	 Avatar	 นั้น	 มีจุดเด่นที	่ 

Location	 ของพ้ืนที่โรงละครที่ตั้งอยู ่

ภายในศนูย์การค้า	SHOWDC	ศูนย์การค้า

และ	 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแลนด์

มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยว	 ตั้งอยู่

บนถนนจตุรทิศ	พระราม	9	ใจกลางย่าน

ธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ	 ใช้เวลาเดินทาง

จากสนามบินสุวรรณภูมิ	 และสนามบิน

ดอนเมืองเพียง	30	นาที	สะดวกต่อการ

เดินทางด้วยหลากหลายเส้นทางรถยนต์

และรถไฟฟ้า	 โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

แอร์พอร์ตลิงค์	 และทางด่วนที่เช่ือมต่อ

ได้หลากหลาย	เป็นต้น

	 ด้วยศกัยภาพด้านการเป็นจดุรองรบันกัท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีสุ่ด	และเป็นทีท่ีร่วบรวม

สนิค้าและบรกิารไว้อย่างครบครนั	และการท่ี	SHOWDC	เป็นผูป้ระกอบการค้าปลีกราย

แรกในประเทศไทยทีอ่อกแบบการอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาตจิ�านวนมหาศาลนัน้	สามารถส่งผลดใีห้การแสดง	Himmapan	Avatar	นัน้

เป็นอกีหนึง่	 Tourist	Destination	ของกลุม่นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทีต้่องการความเป็นทีส่ดุแห่งประสบการณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทย	Himmapan	

Avatar	ในฐานะผูป้ระกอบการโชว์ในรปูแบบของ	The	Spectacular	Walk-Through	

Experience	แห่งใหม่ทีส่�าคญัของไทยและอาเซยีน	จะช่วยเสรมิความแขง็แกร่ง	และ

เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดกัีบประเทศไทย	ให้กลายเป็นจดุศนูย์กลางด้านวฒันธรรมและ

ความบนัเทิงแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

	 (3)	การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

	 1.	 อุปกรณ์	 บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 โชว์	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 (CMO	Show	Corp.)	

มีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์	 รวมถึงเทคนิควิธีการที่จะสร้างให้ 

สื่อประกอบการแสดง	 และการแสดง	 Himmapan	 Avatar	 น่าสนใจ	 มีรูปแบบท่ี 

แตกต่าง	มคีณุภาพให้เป็นโชว์ทีต่ระการตายิง่ใหญ่อลงัการ	ทีผ่สมผสานกบัศลิปะการ

แสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี	Multi	Media	และสมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียน

	 2.	บุคลากร		 เนื่องจากบุคลากร	 และทีมงานเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการ

สร้างสรรค์การแสดง	Himmapan	Avatar	บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(CMO	Show	Corp.)	จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานและคัดเลือกทีมงานนัก

แสดง	 ที่มีทักษะ	 ความสามารถและความช�านาญในการแสดง	 และการใช้อุปกรณ	์ 

รวมถึงเครื่องมือต่างๆ	 ที่ใช้ในการแสดง	 เพื่อให้การแสดง	 Himmapan	 Avatar	 

เป็นการแสดงที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับการแสดงโชว์ระดับโลก

Singha Craft ประดิษฐ์มากัน by MUSE Corporation
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	 3.1	 ความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงแผนการจดักิจกรรมทางการ

ตลาดของบริษัทลูกค้า

	 การจัดกิจกรรมทางการตลาดในปัจจุบัน	 ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ	 ในการเข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	 หลายบริษัท

หันมาให้ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น	 ควบคู่ไปกับการโฆษณา

ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิม	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ

ลูกค้า	 ถือเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ	 ของบริษัทในการท�าธุรกิจให้บริการบริหารการ 

จัดงาน	 อาทิเช ่น	 การปล่ียนแปลงนโยบายทางด ้านการตลาดของบริษัท	 

การเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์	 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	 รวมไปถึงการเลื่อนระยะ

เวลาของการจดัท�ากจิกรรมออกไป	เป็นต้น	ซึง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือได้

	 อย่างไรก็ตาม	 จากการด�าเนินกิจการมายาวนานอย่างต่อเน่ืองกว่า	 24	 ปีของ 

บริษัทฯ	จึงมีฐานลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนด�าเนินธุรกิจในหลากหลายประเภท

อุตสาหกรรม	 ซึ่งแต่ละประเภทอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการจัดงานต่างกัน	 

ซึง่ถอืเป็นการกระจายความเส่ียงในด้านของช่วงเวลาการจดังานได้	นอกจากน้ีบรษิทัฯ	 

มีนโยบายในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ	 ในประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มข้ึน	 

และการเป็นพันธมติรทางธุรกจิกบัลูกค้าเก่า	เพ่ือความต่อเนือ่งในการท�างานตลอดทัง้ปี	 

ซึ่งลูกค้าใหม่เหล่านี้จะใช้การจัดกิจกรรมทางการตลาดในการประชาสัมพันธ	์ 

และมีแนวโน้มที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้

สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ้น

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเพื่อต่อยอดการท�างานเพิ่มขึ้นในปี 

ถัดไปในลูกค้าทุกราย	 โดยการพยายามน�าเสนอผลงานให้ตรงกับความต้องการ 

ของลูกค้า	 และต่อยอดผลงานที่ประสบความส�าเร็จของลูกค้าเพื่อรักษาระดับ 

ความสมัพนัธ์และสร้างโอกาสในการได้งานในอนาคตอย่างต่อเน่ือง	บรษิทัฯ	มหีน่วยงาน 

ดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด	น้อมรับทุกความเห็นเพื่อแก้ไขและเหนืออื่นใด 

คือการค�านึงถึงวัตถุประสงค์ของใช้งบประมาณของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุด	 และ 

วัดประสิทธิภาพของงานที่ท�าให้ลูกค้าให้ได้มากที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุด	

“ปัจจัยความเสีย่ง
ทีอ่าจมีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
แบ่งออกได้เป็น 
5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้”
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	 3.2	 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก

ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ	

การเมือง	และการเปลีย่นแปลงนโยบาย

ของภาครัฐ

	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างสภาวะ

ทางเศรษฐกิจกับสภาวะการเมืองใน

ปัจจุบันน้ีน้ัน	 ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกัน 

ค ่อนข ้างมาก	 ธุรกิจการให ้บริการ

สร้างสรรค์และจัดงานอีเว้นท์	 เป็นธุรกิจ

ที่มีความเกี่ยวข ้องและเชื่อมโยงกับ

ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 ซึ่งมี 

ความสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศอย่างมาก	การจับจ่ายใช้สอย

ของภาคประชาชนและการอยู ่รอด 

ของธุรกิจ	เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสิน

ใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการใช ้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์

ประเภทต่างๆ	ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซึ่งเป็น 

เคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อส ่งเสริม 

การขาย

	 เมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลุ ่มเป้าหมายคือประชาชนโดยทั่วไป	 ซึ่งมี 

ความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างมาก	 การด�าเนินธุรกิจจึงได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากภาวะความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเมือง	การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ	

นโยบายทางเศรษฐกจิต่างๆ	ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกดิการพจิารณาเปลีย่นแปลงการใช้

งบประมาณในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์	รวมถึงงบประมาณของการจดักิจกรรม

อีเว้นท์ทั้งสิ้น	ไม่นับรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ	ที่ได้รับการก่อตั้งและสนับสนุน

โดยตรงจากทางภาครฐัและร่วมส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคเอกชน	เช่น	โครงการขนาด

ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	 โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อการท่องเท่ียว	

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ	 ที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากกับสถานการณ์

บ้านเมืองและเศรษฐกิจ	 โครงการด้านการจัดอีเว้นท์จึงได้รับผลกระทบจาก 

ความการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปด้วย

	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 เตรียมความพร้อมในกรณีนี้อยู่เสมอ	 โดยการพยายาม

จัดสรรสัดส่วนการสรา้งรายได้ไมใ่หพ้ึ่งพาแตด่้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอื

เอกชน	หากแต่พยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆรายและท่ัวทุกภมูภิาคของประเทศ	

มิได้จ�ากัดการรับงานอยู่เพียงแต่ในเมืองหลวง	 ไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือ

อุตสาหกรรมประเภทใดโดยเฉพาะ	 และกระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์

ของตลาด	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีนโยบายรักษาสมดุลของงานท่ีจะก่อให้เกิดรายได้

อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบมากที่สุด	 รวมทั้งพยายามวางแนวนโยบายท่ีจะมี 

งานที่เป็นรายได้ประจ�าของบริษัทฯ	 นอกเหนือจากการรับจัดงานให้ลูกค้าและ 

มีการวางแผนที่จะบุกในตลาดต่างประเทศด้วย	

	 3.3	ความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการปรบัตวัของลกูค้า	การปรบัตวัเข้าสูต่ลาด

อีเว้นท์ของผู้ประกอบการรายใหม่

	 ผูป้ระกอบการทัง้ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของลกูค้าอยูก่่อนแล้ว	เช่น	บรษิทัโฆษณา

เอเยนซี่	 บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์และรายการทีวีต่างๆ	 แม้แต่ผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจลูกค้า	 เช่น	บริษัทที่ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	มีทิศทางเริ่มปรับตัวที่จะ

หาลู่ทางเข้ามาสร้างมูลค่าสร้างรายได้จากตลาดธุรกิจบริหารการจัดงานอีเว้นท์บ้าง	 

เนื่องจากมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์เพิ่มมากขึ้น 

ในแต่ละปี	 โดยพยายามใช้จุดเด่นของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกรวมเข้า

กับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์	

	 การเติบโตในบริษัทเหล่านี้ในหมวดอีเว้นท์ก็ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน	 อย่างไรก็ดี	 ความช�านาญในเรื่องของการจัดงานอีเว้นท์ใน

ประเภทต่างๆ	 เป็นเรื่องประสบกาณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ	 แม้บริษัทเหล่านี้จะ

พยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื่อมาดูแลและจัดงานเอง	และเพื่อประโยชน์ในด้านของ

การประหยัดต้นทุน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ความเช่ียวชาญของบุคลากรคงยังไม่สามารถ

ตอบสนองกลุ่มลูกค้าและจัดงานอีเว้นท์ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริษัทที่ท�างาน 

ด้านนี้โดยตรงได้

	 3.4	ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

	 ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตมิคีวามผนัผวนและคาดการณ์ได้ยากมากขึน้	 

ซึง่อาจเกดิขึน้บ่อยคร้ังและหลายคร้ังมคีวามรนุแรงมากกว่าในอดตีทีผ่่านมา	บางครัง้

อาจมผีลกระทบการกบัการท�างานหรอืการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้	จนอาจท�าให้

ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ให้ความใส่ใจและมีการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ

ต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานของลูกค้า	 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่บริษัทฯ	

จะต้องเข้าไปจัดงาน	 เพ่ือประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันหรือการหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในทุกสถานการณ์	 เพื่อความปลอดภัยในการจัดงาน	 

รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย	

	 นอกจากการประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการ

ป้องกันความสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะท่ีงานด�าเนินอยู่ด้วยเช่นกัน	 โดยการท�า

ประกันภัยในการจัดงานและประกันภัยอันอาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน	ส�าหรับงานที่มี

ผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมากหรืองานที่บริษัทฯ	 เห็นสมควร	 เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้าร่วม

งานได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย

	 3.5	ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นมากกว่า	25%	

	 บริษัทฯ	 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ	 25	 คือกลุ่มคุณาวงศ	์ 

ซ่ึงอาจถือเป็นผู้มีอ�านาจในการควบคุมเสียงในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นใน

วาระต่างๆ	ได้	และยงัเป็นผูบ้รหิารคนส�าคญัอกีด้วย	หากบรษิทัฯ	สญูเสยีผูบ้รหิารคน 

ดังกล่าวไป	อาจมีผลกระทบกับการบริหารจัดการได้

	 อย่างไรก็ตาม	 ในประเด็นการควบคุมเสียงน้ัน	 บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและคณะกรรมการอิสระท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์	 ในการวินิจฉัยและ

ให้ความเห็นที่เหมาะสมถูกต้องและเป็นกลางให้กับผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ	 อยู่แล้ว	

นอกจากนีใ้นการประชมุยงัมผีูส้งัเกตกุารจากส่วนต่างๆ	ด้วย	จงึมัน่ใจได้ว่าการประชมุ

และการลงคะแนนเสียง	จะเป็นไปอย่างยุติธรรมและอิสระ	นอกจากนี้บริษัทฯ	เริ่มมี

การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ	 เพื่อลด

ความเสี่ยงดังกล่าว

	 ในเรื่องของการบริหารงาน	 ธุรกิจให้บริการรับจัดงาน	 ปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดคือ 

ทีมงานท่ีมีประสบการณ์	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญกับบุคคลากร	 โดยให้

โอกาสในเรื่องความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพให้ทีมงานทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 

ท�าให้บริษัทฯ	 มีผู้บริหารระดับสูงจ�านวนมาก	 และส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เติบโต 

มาพร้อมกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้แล้ว	 ตลาดอีเว้นท์ยัง

มีความเคลื่อนไหวของผู ้ประกอบการ

หรือลูกค้าในอดีตที่สั่งสมประสบการณ์

และเรียนรู ้จากงานอีเว ้นท์ท่ีบริษัทฯ	

หรือบริษัทที่ท�างานด้านอีเว ้นท์อื่นๆ	 

จัดงานให้มาก่อน	 เกิดการปรับตัว	 เรียน

รู ้และจัดงานอีเว ้นท ์เองโดยไม ่ต ้อง 

อาศัยบริษัทบริหารการจัดงาน	 (Event	

Management)	 ท่ีท�าด้านนี้โดยตรง	 

ดังนั้น	 อุตสาหกรรมอีเว้นท์ในปัจจุบัน

จึงไม่เพียงแต่มีคู่แข่งและมีการแข่งขันท่ี

เพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น	 แต่ยังต้องปรับตัว

และรักษาคุณภาพให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	พร้อม

กันนั้นยังต้องสร้างการยอมรับจากความ

ส�าเร็จของงานจากลูกค้า	 และพยายาม

พัฒนาศักยภาพท้ังในด้านการบริการ	

เทคโนโลยี	 หรือรูปแบบการน�าเสนอ	

อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ	

	 บริษัทฯ	ได้พัฒนาและส่งเสริมการ

สร้างคุณภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกล

มากยิ่งขึ้น	 ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยี

ใหม่ที่สอดคล้องกับงานอีเว้นท์	มีทีมงาน

ดูแลลูกค้าและให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด	

พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที่มีคุณภาพในมุม

มองใหม่ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 อยู ่เสมอ	 เช่น	 การหาเคร่ือง

มือทางการตลาดใหม ่ๆ	 หรือสร ้าง

ความร ่วมมือกับเจ ้าของเทคโนโลยี

นั้นๆ	 เพื่อร่วมกันท�างานและเกิดการ

ถ ่ ายทอดความรู ้ ท่ีช ่ วยสร ้ างความ

แข็ ง แกร ่ ง ให ้ กั บหน ่ ว ยธุ ร กิ จของ 

บริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังใช้ข้อได้

เปรียบจากความพร้อมในทุกๆ	 ด้านของ 

บริษัทฯในการขยายธุรกิจไปยังตลาด

ต่างประเทศ	 เพ่ือลดความเส่ียงจากการ

แข่งขันกันเองภายในประเทศ	

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2554)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเทิงสาธารณะ	

	 	 งานนิทรรศการและแสดงสินค้า	การจัดประชุมสัมมนา	

	 	 และการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	ถนนนวลจันทร์

	 	 แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107546000458

ทุนจดทะเบียน	 :	 291,499,785	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 255,462,733	บาท	(ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559)

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์	 :	 0-2790-3888

โทรสาร		 :	 0-2790-3857

4.2 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอุปกรณ์เพื่อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/22	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105533044751

ทุนจดทะเบียน	 :	 135,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์	 :	 0-2798-9400

โทรสาร		 :	 0-2791-9401

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการผลิตสื่อเพื่อการน�าเสนอ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/27	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105529020606

ทุนจดทะเบียน	 :	 15,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์	 :	 0-2944-5683

โทรสาร		 :	 0-2944-5684

04 ขอมูลทั่วไป
และขอมูลสำคัญอื่น

Elle Fashion Week 2015
Audio Visual Supply
by PM Center Co.,Ltd.
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณูปโภค

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกประเภท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 ส�านักงานตั้งอยู่ที่	252	ซอยอยู่เจริญ	29	ถนนรัชดาภิเษก	

	 	 แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105542010406

ทุนจดทะเบียน	 :	 5,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 2,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

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

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

โทรสาร		 :	 0-2276-3940

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจให้บริการจัดงานเลี้ยงแบบส่วนตัว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 ส�านักงานตั้งอยู่ที่	4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	ถนนนวลจันทร์

	 	 แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105557121900

ทุนจดทะเบียน	 :	 2,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

Homepage	 :	 http://www.momentum-s.com

โทรศัพท์	 :	 0-2790-3888

โทรสาร		 :	 0-2790-3857

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	มิวส์	คอร์เปเรชั่น	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ต	งานแสง	สี	เสียง	มัลติมิเดียทุกชนิด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 ส�านักงานตั้งอยู่ที่	4/27	ซอยนวลจันทร์	56	ถนนนวลจันทร์

	 	 แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105558021461

ทุนจดทะเบียน	 :	 7,5000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

Homepage	 :	 http://www.musecorporation.com

โทรศัพท์	 :	 0-2944-5888

โทรสาร		 :	 0-2944-5878

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์คอร์ป	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประเภทธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยี่	

	 	 จัดโชว์	จัดแสดง	ศิลปวัฒนธรรมไทย	และอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	ถนนนวลจันทร์

	 	 แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105558151695

ทุนจดทะเบียน	 :	 70,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 17,500,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

โทรศัพท์	 :	 0-2790-3888

โทรสาร		 :	 0-2790-3857

4.3 ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 93	ชั้น	14	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

Homepage	 :	 http://www.tsd.com

โทรศัพท์	 :	 0-2009-9000

โทรสาร		 :	 0-2009-6662

4.4 ข้อมูลผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 100/72	ชั้น	22	อาคารเลขที่	100/2	อาคารว่องวานิช	ตึกบี	

	 	 ถนนพระราม	9	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320

Homepage	 :	 http://www.ans.com

โทรศัพท์	 :	 0-2645-0107-9

โทรสาร		 :	 0-2645-0110

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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			ล�าดับที่		 								รายชื่อผู้ถือหุ้น	 			จ�านวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น

 1.	 บริษัทเอส.คิวบิค	จ�ากัด	 81,862,575	 32.04%

	 2.	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 30,181,257	 	11.81%

	 3.	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 12,198,325	 4.78%

	 4.	 นายกรานต์		ฉายาวิจิตรศิลป์	 11,000,000	 4.31%

 5.	 นางสาวสุรีย์		สิริกรณ์	 10,815,000	 4.23%

 6.	 นางณัฏณ์ฑมณ		ยงค์ธัญโรจน์	 8,362,500	 3.27%

 7.	 นายสมพล		กุลเลิศประเสริฐ	 7,197,712	 2.82%

 8.	 นายวรชัย		ศานติมงคลวิทย์	 4,114,500	 1.61%

	 9.	 นายบัญญัติ		วุฒิเศรษฐไพบูลย์	 4,000,000		 1.57%

 10.	 นางสาวปัทมา		กุลเลิศประเสริฐ	 3,449,985		 1.35%

 11.	 อื่นๆ	 82,280,879		 32.21%

	 	 	 255,462,733	 100.00%

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
	 ณ	 วันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2559	 บริษัทฯ	 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	 291,499,785.00	 บาท	 เรียกช�าระแล้วท้ังสิ้น	 

255,462,733.00		บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	255,462,733.00		หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

5.2 ผู้ถือหุ้น
	 (1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	18	กุมภาพันธ์	2559	เป็นดังนี้

หมายเหตุ:	 *กลุ่มคุณาวงศ์	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัท	เอส.คิวบิค	จ�ากัด

	 ผู้ถือหุ้นใน	บ.	เอส.คิวบิค	จ�ากัด	ประกอบด้วย	นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์,	นางสาวเหมือนฝัน		คุณาวงศ์

	 และ	นางสาววาดฝัน	คุณาวงศ์

05 โครงสรางเงินทุน

IMAGINIA
The Playland of Imagination
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	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มนีโยบาย	

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของ

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		

และส�ารองตามกฏหมาย	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ภาวะเศรษฐกิจ	ผลการด�าเนินงานของ	

บริษัทฯ	 และโครงการในการด�าเนิน

ธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2557	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติการจ่ายเงินปันผลจากการ

ด�าเนินงานประจ�าปี	2556	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	2556	ดังนี้

	 •	 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา	 0.10	 บาท	 ต่อหุ้น	 ก�าหนดจ่ายวันที่	 

27	พฤศภาคม	2557

	 เมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติการจ่ายเงินปันผลจากการ

ด�าเนินงานประจ�าปี	2557	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	2557	ดังนี้

	 •	 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

06 นโยบาย
การจายเงินปนผล

Multimedia Performance Show, Thailand Pavillion, Expo Milano 2015
Audio Visual & Multimedia Supply by PM Center Co.,Ltd. and The Eyes Co.,Ltd.

IMAGINIA
The Playland of Imagination
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7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ
7.1.1	คณะกรรมการบริษัทฯ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีกรรมการทั้งหมดจ�านวน	5	ท่าน*	ดังรายนามต่อไปนี้

	 1.	 นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย	 ประธานกรรมการ***

	 2.	 รศ.จุมพล		รอดค�าดี	 กรรมการ***

	 3.	 นายอนันต์		เกตุพิทยา	 กรรมการ***

	 4.	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 กรรมการ**

	 5.	 ดร.ชเล		คุณาวงศ์	 กรรมการ**

*	รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	1

**	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

***	กรรมการอิสระ

	 (1)	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

	 1.	ก�าหนดนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายทางการเงิน	นโยบายในการระดมทุน	การบริหารเงินทุน	และนโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 2.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ	และก�ากับดูแลการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

	 3.	ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้

	 4.	จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูก

ต้อง	ทันกาล	และเป็นไปตามที่กฏหมายก�าหนด

	 5.	สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 6.	พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน	การกู้ยืม	และการค�้าประกัน

	 7.	พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ�าปี	งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน	สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร	น�า

เสนอเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ

	 โดยในปี	2558	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	รวม	4	ครัง้	โดยมรีายละเอยีดการเข้าร่วม

ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

	 นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย	 ประธานกรรมการ	 4/4

	 รศ.	จุมพล		รอดค�าดี	 กรรมการ	 3/4

	 นายอนันต์		เกตุพิทยา	 กรรมการ	 4/4

	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 กรรมการ	 4/4

	 ดร.ชเล		คุณาวงศ์	กรรมการ	 กรรมการ	 4/4

โครงสรางการจัดการ07
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	 7.1.2		คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�านวน	3	ท่าน*	ดังมีรายนามต่อไปนี้

	 1.	 รศ.จุมพล		รอดค�าดี	 ประธานกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

	 2.	 นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย	 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

	 3.	 นายอนันต์		เกตุพิทยา	 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	**

	 	 โดยมีนายวุฒิพันธ์	ธนะเมธานนท์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	1

**กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

	 (1)	 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

	 1.	 ต้องมภีาวะผูน้�า	มวีสิยัทศัน์	มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	

กับมีความเป็นอสิระในการทีจ่ะแสดงความคิดเหน็	พจิารณา	ลงความเหน็และตดัสินใจ	โดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ	และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

	 2.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	(1%)	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 3.	 คณะกรรมการอสิระของบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร	และไม่เป็นลกูจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	

หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	หรอืนติบุิคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งมาแล้วไม่น้อย

กว่า	3	ปี

	 (2)	 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก�าหนด	 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

	 1.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ	และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

	 2.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

	 3.	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 4.	พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	รวมถงึการพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช	ีโดยค�านงึ

ถงึความน่าเชือ่ถอื	ความเพยีงพอของทรพัยากร	และปรมิาณงานตรวจสอบของส�านกังานตรวจสอบบัญชนีัน้	รวมถึงประสบการณ์

ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

	 5.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

	 6.	ปฏบิตักิารอืน่ใดตามท่ี	คณะกรรมการของบริษทัฯ	มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย	เช่น	การทบทวน

นโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง	ทบทวนการปฎบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้รหิารทบทวนร่วม

กับผู้บริหารของบริษัทฯ	ในรายงานส�าคัญๆ	ที่ต้องเสนอต่อสาธาณชนตามที่กฎหมายก�าหนด	เช่น	บทรายงานและการวิเคราะห์

ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

	 7.	 จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

	 โดยในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	4	ครั้งโดยมีรายละเอียดการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 			จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

	 รศ.	จุมพล	รอดค�าดี	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 3/4

	 นายรัตนาวุธ	วัชโรทัย	 กรรมการ	 4/4

	 นายอนันต์	เกตุพิทยา	 กรรมการ	 4/4

7.2 คณะผู้บริหาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหาร
 ซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดับบริหารจ�านวน 6 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้
	 1.	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 2.	 นางสาวปณิธดา		คล้ายมณี	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 3.	 นางสาวกรณฑ์ทอง		ตนอารีย์	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 4.	 นางสาวจุติพร		มิ่งขวัญรุ่งเรือง	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 5.	 นายมงคล		ศีลธรรมพิทักษ์	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 6.	 นางสาววรรณา		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 	 กรรมการผู้จัดการ

	*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	1

	 7.2.1	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ	งานสัมมนาที่มีมูลค่าของงานไม่เกิน	150	ล้านบาท

	 2.	พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมือ	วัสดุอุปกรณ์	หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน	25	ล้านบาท

	 3.	 พิจารณาอนุมัติการเช่า	 การให้เช่า	 การจัดจ้างการให้บริการ	 หรือการรับเหมาให้บริการใดๆ	 ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน	 

30	ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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CM Expertise

CM Play

CMC

C-MEX

Odyssey

Museum

The Glitz

CM Join

Imaginia

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝายอาคารสถานที่

ฝายบุคคล

ฝายกฎหมาย

แผนกบัญชีการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

 โครงสรางองคกรของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเสริมคุณ คุณาวงศ

	 4.	พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหาร	หรือพนักงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน	500,000	บาท	ยกเว้นกรณีที่การว่าจ้างผู้บริหาร

หรือพนักงานในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

	 5.	พิจารณาอนมุติัการด�าเนนิธรุกรรมใดๆ	ทีม่วีงเงนิเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้ข้างต้นอนัมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจจะปล่อย

ให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ	โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาด�าเนินธุรกรรมดังกล่าว

ได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า

	 6.	ปฏิบัติตามข้อบังคับ	และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	มติที่ประชุมคณะกรรมการ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	และ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย	 และภายหลังเมื่อบริษัทฯ	 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว	 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ

การท�ารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

	 7.	พจิารณาด�าเนินธรุกรรมหรอืการด�าเนินการอืน่ใดทีจ่�าเปน็	หรอืเหน็สมควรตอ้งปฏบิตัิเพือ่ด�าเนินธรุกจิของบริษทัฯ	หรอื

เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทฯ	หรือเพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ

	 8.	 เป็นผู้ตัดสินใจในเร่ืองการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ก�าหนดภารกิจ	 วัตถุประสงค์	 แนวทางนโยบายของบริษัทฯ	

รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม	ผลงาน	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	พจิารณาอนุมตัเิกีย่วกบักจิการอนัจะเป็นพันธะผูกพนับรษิทัฯ	ในฐานะผู้กูใ้นมูลค่าไม่เกนิ	20	ล้านบาท	หากเกนิ	20	ล้าน

บาท	จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

	 10.	มอี�านาจมอบหมายให้บคุคลอืน่ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเหน็สมควร	ท�าหน้าทีจ่ดัการและด�าเนนิการแทนประธานเจ้า

หน้าทีบ่ริหารในเร่ืองทีจ่�าเป็นและสมควรโดยให้อยูใ่นดลุยพนิจิของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารซึง่อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย	

และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ข้างต้น	หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าว

	 7.2.2	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

	 คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	เสนอแนะ	และ/หรือ	ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

	 อย่างไรก็ตาม	อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	

และคณะผูบ้รหิารจะไม่มอี�านาจในการท�ารายการ	หรอือนมัุติการท�ารายการทีค่ณะผูบ้รหิารมส่ีวนได้ส่วนเสยี	หรอือาจมีความขดั

แย้งทางผลประโยชน์	ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษัิทฯ	หรือบรษิทัย่อย	หากมกีรณดีงักล่าว	ให้คณะผูบ้รหิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

60



7.3 เลขานุการบริษัท
	 7.3.1	ข้อมูลเลขานุการบริษัท

	 ชื่อ	–	สกุล	 	 นางสาวปิยะมาตร์		ยงศิริชัยสกุล

	 อายุ	 	 	 38	ปี

	 วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 17	สิงหาคม	2552

	 คุณวุฒิทางการศึกษา	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์การเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 	 	 	 Master	Degree	:	International	Business	Management

	 	 	 	 Business	School,	University	of	Surrey,	United	Kingdom.

	 ประวัติการอบรม	 2008	 :	 Thai	Company	Secretary	Club

	 	 	 	 	 	 •	 Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	(FPCS)

	 	 	 	 2009	 :	 Thai	Institute	of	Directors

	 	 	 	 	 	 •	 Effective	Minute	Taking

	 	 	 	 2009	 :	 Thai	Institute	of	Directors

	 	 	 	 	 	 •	 Effective	Minute	Taking

	 7.3.2	หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 1.	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม	และบันทึกรายงานการประชุม

	 2.	จัดท�ารายงานประจ�าปี	56-1	และ	56-2

	 3.	จัดประชุมคณะกรรมการ	รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม	และบันทึกรายงานการประชุม

	 4.	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท	เช่น	ทะเบียนประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	รายงานการมีส่วนได้เสีย

ของผู้บริหาร	รายงานการประชุม

	 5.	ท�าหน้าที่แจ้งต่อ	กลต.	กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่และลาออก

	 6.	 ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์	 และ	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ	 เอกสารเพื่อการน�าส่ง	 รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

กรณีที่มีข้อสงสัย	หรือเกี่ยวข้องกับกิจการ

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 7.4.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 (1)	ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	 

1.54	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)

	 นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย	 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 440,000

	 รศ.	จุมพล		รอดค�าดี	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	 396,000

	 นายอนันต์		เกตุพิทยา	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 264,000

	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 220,000

	 ดร.ชเล		คุณาวงศ์		 กรรมการ	 220,000

	 (2)	 ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจ�านวน	6	ท่าน	ดังมีรายนามแสดงไว้ในส่วนที่	7.2	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24.01	ล้านบาท

	 7.4.2	ค่าตอบแทนอื่น

	 (1)	ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

	 •		 ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ/หรือ	 พนักงาน	 ของบริษัท	 ซีเอ็มโอ	

จ�ากัด	(มหาชน)	และ/หรือบริษัทย่อย	(ESOP)	อายุโครงการ	3	ปี	ก�าหนดระยะเวลาแปลงสิทธิปีละ	2	ครั้ง	ราคาใช้สิทธิ	1.80	บาท	 

โดยจัดสรรให้คณะกรรมการ	 รวม	 1,000,000	 สิทธิ	 (จัดสรรให้ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี	 2555)	 หมดอายุวันที	่ 

11	พฤศจิกายน	2558

	 (2)	ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

	 •	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	 3	 ของเงินเดือน	 โดยในปี	 2558	 บริษัท 

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	6	ท่าน	จ�านวน	626,220.00	บาท

	 •	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ือเสนอขายแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ/หรือ	 พนักงาน	 ของบริษัท	 

ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ/หรือบริษัทย่อย	 (ESOP)	 อายุโครงการ	 3	 ปี	 ก�าหนดระยะเวลาแปลงสิทธิปีละ	 2	 ครั้ง	 ราคา

ใช้สิทธิ	 1.80	บาท	หมดอายุวันที่	 11	พฤศจิกายน	2558	 ให้ผู้บริหาร	 6	ท่าน	 รวมจ�านวน	582,000	สิทธิ	 (จัดสรรให้ตามมติ 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ปี2555)	 เพ่ือให้เกิดความรู้สึกในการมีส่วนร่วมกับองค์กร	 และร่วมมือกันในการท่ีจะพัฒนาองค์กรให้ 

มีความก้าวหน้าต่อไปในระยะยาว

รายงานประจำาปี 2558
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 7.5 บุคลากร
	 7.5.1	จ�านวนพนักงาน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันท้ังหมด	 533	 คน	 คิดเป็นพนักงานประจ�าท้ังส้ิน	 

527	คน	และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น	6	คน	ดังต่อไปนี้

	 •	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	240	คน	และพนักงานชั่วคราวจ�านวน	6	คน

	 •	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	204	คน

	 •	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	25	คน

	 •	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	12	คน

	 •	 บริษัท	โมเมนตัมเอส	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	12	คน

	 •	 บริษัท	เซ็ทอัพ	โซลูชั่น	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�าจ�านวน	34	คน

	 7.5.2	ผลตอบแทนพนักงาน

	 ผลตอบแทนของพนักงานตามข้อ	7.5.1	ในรอบปี	2558	ประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	เงินประกันสังคม	และเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128.07	ล้านบาท

	 7.5.3	กรณีพิพาท

	 -	ไม่มี	–

	 7.5.4	นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการพฒันาพนักงานคือ	การรกัษาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถให้อยูร่่วมงานกับ	องค์กรในระยะยาว	 

โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

	 1.	บริษัทฯ	คัดเลือกพนักงาน	และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม

	 2.	มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าท�างานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง

	 3.	บริษทัฯ	มกีารจดัส่งบุคลากรไปดงูานทัง้ในและนอกประเทศอยา่งสม�า่เสมอ	เพื่อเป็นการสรา้งเสริมความเขา้ใจ	และเพิม่

ประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกิจธุรกิจการบริหารการจัดงานประเภทต่างๆ

	 4.	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถส�าหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปี

จะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ

7.6 การท�ารายการเกีย่วโยง
	 7.6.1	รายการเกี่ยวโยง

	 ในกรณทีีม่กีารท�ารายการใดเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั	หรอืรายการเกีย่วกบัการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทั	

ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และ/หรือ	 ปฎิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ	 ด้วย	 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

Wedding Ceremony by Momentum S Co.,Ltd.
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08 การกำกับ
ดูแลกิจการ

Thai Fight
Audio Visual Supply by PM Center Co.,Ltd.

	 คณะกรรมการบริษัท	 ซีเอ็มโอ	

จ�ากัด	(มหาชน)	ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า

ธรรมาภิบาลที่ดี	 จะเป็นส่วนส�าคัญที่

จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

ประสบความส�าเร็จ	 และสร้างความเชื่อ

มั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้ซึ่ง

ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ถอืหุ้น	ผู้ลงทุน	

ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน	 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก่กิจการ

	 คณะกรรมการ	เข้าใจบทบาทหน้าที่

ในการก�ากับดูแลกิจการ	อันเป็นระบบที่

จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของ

ภาวะผู้น�า	 และการควบคุมของกิจการ

ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด ้วย

ความโปร่งใส	 และสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและ

เพ่ิมพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีตามที่

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

ไว้	 คณะกรรมการขอรายงานผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลัก

การก�ากับดูแลเรียงตามล�าดับของหลัก

การในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

หมวดที ่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บรษิทัได้ตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้อนัได้แก่	การซือ้ขายหุน้	การมี

ส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการ	การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงในที่ประชุม	 และให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี 

โดยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการต่างๆ	 ให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับการคุ้มครองสิทธ ิ

ขั้นพื้นฐาน	 และไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 

อนัจะน�ามาซ่ึงประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น	และผูเ้กีย่วข้องโดยรวม	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการ

สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 จึงได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

•	 ผู้ถือหุ้น	 จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ	 ที่พึงมีและพึงได	้ 

ทั้งในด้านการลงคะแนนเสียง	 รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	 เช่น	 สิทธิการได ้

รับส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน,	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	

หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็นอสิระ	การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	การเสนอวาระ

การประชุมล่วงหน้า	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั	การแสดงความคิดเห็นในทีป่ระชมุอย่างเป็นอสิระ	และการร่วมตดัสนิใจ

ในเร่ืองส�าคัญของบริษทั	เช่น	การเลือกตัง้กรรมการ	การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ

การก�าหนดค่าสอบบัญชี	การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท	

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียงหนึ่งเสียง	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น	เป็นต้น

•	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการเป็นราย

บุคคล	 เช่น	 ค่าเบี้ยประชุม,	 โบนัส	 และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ	 ถ้ามี	 อย่างไรก็ดี	 

ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพยีงอย่างเดยีวคอืค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมประจ�าปี

•	 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ	 และได้ก�าหนดนโยบายค่า

ตอบแทนกรรมการของบรษิทั	โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดับเดยีวกับอตุสาหกรรม	

และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

•	 ในการพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัท	 ประธานการประชุม

ได้เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละท่าน	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

มีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

•	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	 บริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 

ท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
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•	 บ ริษัทได ้ก� าหนดวาระในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ	 ใน

หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	พร้อมทัง้ 

มีค�าอธิบายถึงวัตถุประสงค์	 และ

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษัิท

ในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน	 หาก

มีวาระแต่งต้ังกรรมการ	 บริษัท

จะระบุชื่อ	 พร้อมแนบประวัติย่อ

ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอ

แต่งต้ัง	 เช่น	 ชื่อ-นามสกุล,	 อายุ,	

ประวัติการศึกษา,	 ประวัติการ

ท�างาน	 และในกรณีเป็นการเสนอ

ชื่อกรรมการเดิม	 กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งใหม่	 จะมีข้อมูลการเข้า

ร่วมประชมุ	ในปีทีผ่่านมา	และวนัที่

เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น	

กรรมการของบริษัท

	•	 ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง	 ประธาน

กรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน	

และนับคะแนน	 เพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้น

เข้าใจหลกัเกณฑ์โดยพร้อมเพรียงกนั

•	 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	

จะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้

แจ้งเป็นการล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น

รายอื่นโดยไม่มีความจ�าเป็น	 โดย

เฉพาะวาระส�าคัญที่ผู ้ถือหุ้นต้อง

ใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนการ

ตัดสินใจ

•	 บริษัทไม่เคยละเลยต่อการปฏิบัติ

ต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันใน

เรื่องการซ้ือหุ ้นคืน	 และไม่เคย

กดีกนัหรอืสร้างอปุสรรคในการเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ

สื่อสารระหว่างกัน	 รวมถึงไม่เคย

ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลง

ระหว่างผู้ถือหุ้น	 (Shareholders	

agreement)	 ที่มีผลกระทบอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

รายอื่น

•	 ในระหว่างการประชุม	 ประธานการประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุม 

อย่างเพียงพอและด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส	 พร้อมท้ังเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม	 และแสดงความคิดเห็น	 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	ในการด�าเนนิงานของบรษิทัในระหว่างการประชมุ	

โดยไม่มีการจ�ากัดเวลา	 ท้ังนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสน�าเสนอ

วาระ	 หรือค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม	 โดยมีการระบุช่องทางต่างๆ	 ใน

จดหมายเชิญประชุม	เช่นทางโทรศัพท์	หรือช่องทาง	Website:	http://www.

cmo-group.com/ir	หรอืทาง	Email	Address:	ir@cmo-group.com	อกีด้วย

•	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 บริษัทจัดประชุมในสถานท่ี	 ท่ีผู้ถือหุ้น

สามารถเดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก	 อย่างไรก็ดี	 หากมีการจัด

ประชุมในสถานท่ีห่างไกล	 บริษัทมีแนวคิดในการจัดหารถรับส่ง	 เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

•	 ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี	บริษัทที่สังกัด	รวมทั้ง 

ค่าบริการ	 ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ	 และมี

คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ	และได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

•	 บริษัทมีการช้ีแจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจ�าปี	 และในวาระ

การเสนอขออนมุตัจ่ิายเงินปันผลทุกครัง้	บรษิทัได้แจ้งถึง	อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอ

จ่าย	พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ	หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล	

บริษัทจะให้เหตุผล	และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

•	 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง	 ซึ่งประกอบด้วย	 รายช่ือ 

กรรมการพร้อมต�าแหน่ง	ทีไ่ด้เข้าร่วมประชมุ,	วธิกีารนบัคะแนนเสยีง,	ประเดน็

ค�าถาม	 ค�าตอบท้ังหมด,	 คะแนนเสียงในแต่ละวาระ,	 บันทึกมติของท่ีประชุม	

เพื่อให้ผู้ถือหุ ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	 และมีการเปิดเผยมติที่

ประชุม	 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	 ผ่านไป

ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา	กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อม

เพรียงกัน	ทั้งนี้รวมถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และประธานกรรมการตรวจ

สอบด้วย

•	 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน	โปร่งใส	ไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด	หรือ

การถือหุน้ไขว้กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่	จงึไม่ท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น	Free	Float	คิดเป็น

ร้อยละ	56

หมวดที ่2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
	 บรษัิทฯ	ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้	เพ่ือเน้นความเท่าเทยีมกนั 

ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 

ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพ้ืนฐานของผู ้ถือหุ ้นและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น 

ใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด	 มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน	 และให้สิทธิประโยชน์และ 

แบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน	ตามนโยบายดังต่อไปนี้

•	 ก�าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ	ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

•	 ปัจจบุนับริษทัมกีารออกหุ้นสามญัเพียงประเภทเดยีว	อย่างไรกต็าม	หากบรษัิท

มหุ้ีนมากกว่า	1	ประเภท	บรษัิทจะเปิดเผยถงึสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละ

ประเภทให้ชัดเจน

•	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพ่ิมวาระการประชุม	 หรือเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง	 Website:	 http://www. 

cmo-group.com/ir	หรือทาง	Email	Address:	ir@cmo-group.com	หรือ

สามารถเสนอรายชื่อผ่านทางกรรมการอิสระได้โดยตรง

•	 บริษัทมีการจัดท�าข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	 

ฝ่ายบริหาร	และพนักงาน	รวมทั้งมีการจัดท�านโยบายการใช้ข้อมูลภายในเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร	และมกีารประกาศแจ้งให้กรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนกังาน

ทุกคนได้รับทราบ	 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ 

บริษัทฯ	ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	อย่างมีจริยธรรม	และคุณธรรม

•	 บริษัทมีการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน	 มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	 ความสัมพันธ์

ของบุคคลที่เกี่ยวโยง	รวมถึงนโยบายการก�าหนดราคา	และมูลค่าของรายการ	

โดยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

•	 บริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ในกลุ่ม

ธุรกิจ	มีเพียงการท�ารายการตามปกติธุรกิจ	กับบริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ

•	 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 สามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วม

ประชุมออกเสียงในการประชุม	 โดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ	 ก,	 ข	 และ	 ค	

โดยมีการเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	 พร้อมทั้งระบุเอกสาร/ 

หลักฐานที่ต้องใช้ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันตัวตนทั่วไป	 สามารถจัดเตรียมได้อย่าง

ง่ายดาย	และไม่เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผูรั้บมอบฉันทะ	และบรษิทั

ยงัได้จดัให้มอีากรแสตมป์ไว้บรกิารผูถ้อืหุน้ส�าหรบัปิดหนังสอืมอบฉันทะอีกด้วย
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•	 บริษัทจัดส ่งหนังสือนัดประชุม

พร ้อม ท้ังข ้อมูลประกอบการ

ประชุมวาระต่างๆ	ตลอดจนข้อมูล

ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้อง

ตัดสินใจในที่ประชุม	ทั้งภาษาไทย	

และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่าง

น้อย	 14	 วัน	 และยังได้มีการเผย

แพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง	Web-

site	 ของ	 CMO	Group	 http://

www.cmo-group.com/ir)	 ล่วง

หน้า	อย่างน้อย	30	วันก่อนประชุม

•	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	มีการ

รายงานการถือหลักทรัพย์	 และ

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์	

เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย	์

และตลาดหลกัทรัพย์	บรษัิทไม่เคย

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

•	 ในป ีที่ ผ ่ านมาบริษัทมี กรณีผู ้

บริหารซื้อขายหลักทรัพย ์ โดย

ขาดความระมัดระวัง	 จึงถูก	 กลต	

ด� า เ นินการ เปรี ยบ เ ทียบปรับ

เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์/กลต	 ซึ่งคณะ

กรรมการบริษัทได ้มีการชี้แจง

มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวต่อ

ไปในอนาคตไปยัง	กลต	แล้ว

•	 ในปีที่ผ ่านมา	 บริษัทได ้ปฏิบัติ

เกี่ยวกับเรื่องรายการเกี่ยวโยง	

และหลักเกณฑ์การซื้อขายหลัก

ทรัพย์	 ตามกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	

ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างเคร่งครัด

	 คู่ค้า

	 o	 บริษัท	 มีนโยบายปฏิบัติต่อ

ผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน	 มี

การคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะ

สมและมีศักยภาพ	 และเปิด

โอกาสให้ผูค้้า/ผูข้ายรายใหม่	

เข้ามาน�าเสนอสนิค้า/บรกิาร

อย่างสม�่าเสมอ

	 o	 บ ริ ษั ทยั ง ไ ม ่ ไ ด ้ ก� า หนด

นโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติ

รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้อย่าง

เ ป ็ น ล า ย ลั ก ษณ ์ อั ก ษ ร	

อย่างไรก็ดี	 ท่ีผ่านมาบริษัท

ได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน

เงื่อนไข	 สัญญา	 ที่ท�าไว้กับ

บริษัทต่างๆ	เป็นอย่างดี

	 คู่แข่ง

	 o	 บริษัท	 ถือปฏิบัติต่อคู ่แข่ง

ด้วยความเสมอภาค	 บริษัท

ได้มีส ่วนร่วมในการก่อตั้ง

สมาคมธุรกิจสร ้างสรรค ์

การจัดงาน	 (EMA)	 โดยมี

วั ตถุ ป ระสงค ์ เ พ่ื อสร ้ า ง

มาตรฐานงานด้าน	 Event	

ของไทยให้ได้คุณภาพ	อีกทั้ง

เป็นการสร้างประโยชน์ให้กบั

สังคมโดยเผยแพร่ความรู้ใน

ธรุกจิ	Event	Management	

ให้กับประชาชนที่สนใจ

หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยค�านึงถึงสิทธิ

ของผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวตามตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หรอืข้อตกลงท่ีได้ท�าไว้กบั

บริษัท	ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น,	พนักงาน,	เจ้าหนี้,	ลูกค้า,	คู่แข่ง	,ผู้

สอบบัญชี,	ผู้ประเมินอิสระ	และชุมชน	โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาส	และ

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามแต่ละกลุ่ม	ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วน

ได้เสียดังนี้

•	 บรษิทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	CSR	Report	บรรจไุว้เป็นส่วน

หนึ่งของรายงานประจ�าปี	และสามารถ	Download	ได้ในเวปไซท์ของบริษัท

•	 บรษิทัมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูค้า,	คูค้่า,	คูแ่ข่ง	และการไม่ละเมดิสทิธมินษุยชน	

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 ลูกค้า

	 o	 CMO	Group	 มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 และประสานงาน

กับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพและ

ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	ตรงเวลา	ตลอด

จนมีการแจ้งนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าให้กับผู้บริหาร	 และ

พนักงานผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	 พนักงาน

	 o	 บรษิทั	สรรหา	คดัเลอืก	และบรรจพุนกังาน	โดยค�านงึถึงวฒุ	ิประสบการณ์	

ความสามารถ	 เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม	 รวมท้ังส่งเสริม

พนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการท�างานอย่างเท่าเทียมกัน	 และมีการ

ก�าหนดนโยบายดูแลค่าตอบแทน	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล,	 การประกัน

อุบัติเหตุ	 และสวัสดิการอื่นๆ	 ของพนักงาน	 ไว้อย่างชัดเจน	 รวมถึงการ

จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว

	 o	 บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงาน	 และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	 มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยเพื่อควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์	 และดูแลความปลอดภัยของ

พนักงาน	 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	 หรือการหยุดงาน

จากการท�างาน

	 o	 บริษทัมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษัิท	โดยส่งเสรมิให้พนกังาน

เข้าอบรมในหลกัสตูรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และมกีารบันทกึประวตักิารอบรม

ของพนักงานในแต่ละปี	เพื่อส่งสถิติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 รัฐบาล

	 o	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย	 และระเบียบต่างๆ	 ของ

หน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลอย่างเคร่งครดั	และพร้อมให้การสนบัสนุนโครงการ

จากภาครัฐ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 สังคม

	 o	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	ดังจะเห็นได้จาก

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เช่น	 การสนับสนุนค่าใช้จ่าย	 และสถานที่

ในการด�าเนินกิจการของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ	 ซึ่งเป็นแหล่งรวม

ประติมากรรมร่วมสมัยท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	 เปิดให้ประชาชนทั่วไป	

เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ,	 การจัดงานที่แสดงถึงศิลปวัฒธรรม

ต่างๆ	 และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัดงานต่างๆ	 เพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย

	 o	 แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน	ISO	แต่มีมาตรการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	เช่น	การขอ

ความร่วมมือให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน,	 การลดการใช้วัสดุที่

ท�าจากไม้น�าวัสดุอุปกรณ์	หรือน�าวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ�้า	เป็นต้น

•	 บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบาย	และแนวปฏบัิตเิก่ียวกับการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิ

ทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ	์โดยมกีารประกาศแจ้งให้พนกังานรับทราบและตระหนกั

ถึงนโยบายดังกล่าว

•	 บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	 อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้

ความส�าคญั	และให้ฝ่ายบรหิารเริม่ศกึษาการต่อต้านการทจุรติขององค์กรอิสระ	

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับบริษัท

•	 คณะกรรมการของบรษิทัได้ประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ	 และควบคุมดแูล

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเส่ียงจากการทจุรติ	ซึง่จดัท�าโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั	

และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน	รวมถึงการ

ก�ากบัดแูล	ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง	และให้ค�าแนะน�า	รวมถงึรายงานผลการ

ตรวจสอบ	เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่	ต่อคณะกรรมการบริษทัรบัทราบ	ทัง้นี้	

ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน	หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายใน

ตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ทีเ่ป็นสาระส�าคัญ	 ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า	บรษัิทฯ	มรีะบบการควบคมุภายใน	และการก�ากบัดูแล

ความเสีย่งป้องกันการทจุรติคอร์รัปชัน่อย่างเพยีงพอเหมาะสม

•	 บรษิทัจดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ในการแจ้งหรอืร้องเรยีนกรณี

ทีถ่กูละเมดิสทิธ์ิหรอืเรือ่งทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายของบรษิทั	โดยผ่านทาง	

Email	Address:	ir@cmo-group.com	หรือผ่านทางกล่องรบัความคดิเห็นของ

พนกังานบริษทั	หรือผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในบรษิทั	ซึง่หากเป็นเรือ่ง

การกระท�าผดิ	บรษิทัมกีระบวนการในการสบืสวนหาข้อเท็จจรงิ	และเกบ็ข้อมลู

ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

•	 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน	โดยประเมินจากประสทิธภิาพใน

การท�างานแต่ละคน	และผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ
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•	 บริษัทด�า เนินธุรกิจภายใต ้ข ้อ

ก�าหนดกฏหมาย	 และระเบียบ

ต่างๆ	 ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

อย่างเคร่งครัด	ทั้งด้านแรงงาน,	ผู้

บริโภค,	 การแข่งขันทางการค้า	

และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งน้ีบริษัทไม่

เคยฝ่าฝืนกฏหมายในด้านต่างๆ	ที่

เกีย่วข้อง	และไม่เคยถกูด�าเนนิการ

โดยหน่วยงานก�ากับดูแลเนื่องจาก

ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุกาณ์

ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส
	 บริษัทมีนโยบายให้ฝ ่ายบริหาร

ด�าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ

ผู้ลงทุนที่ครบถ้วน	 ตรงต่อความเป็นจริง	

เชื่อถือได้	สม�่าเสมอ	และทันต่อเวลา	ซึ่ง

ฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญและยึดถือ

ปฏิบัติมาโดยตลอด

•	 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของ

ผู้ถือหุ้น	 โดยได้แจกแจงรายชื่อผู้

ถอืหุน้รายใหญ่	10	อนัดบัแรก	รวม

ทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือหุ ้นของ

กรรมการ	และผู้บริหารในรายงาน

ประจ�าปี

•	 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปี	 (56-1)	

และรายงานประจ�าปี	(56-2)	ผ่าน

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	และ	

Website	ของบริษัท	 ไม่เกิน	120	

วัน	นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี

•	 รายงานประจ�าปีของบรษัิทมข้ีอมลู

ครบถ้วนชดัเจน	และเป็นประโยชน์

ต่อผู ้ถือหุ ้น	 โดยมีรายละเอียด

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

•	 นอกเหนือจากการแสดงข้อมูล

ผ่านรายการข้อมูลประจ�าปี	 (56-

1)	 และรายงานประจ�าปี	 (56-2)	

แล้ว	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการ

ส่ือสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่อง

ทางอื่นๆ	เช่น

	 o	 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ี

ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น	 นัก

วิเคราะห์หลักทรัพย์	ภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง	และบุคคลทั่วไป	

เพื่อน�าเสนอข่าวสารและ

สร้างความมั่นใจว่าบริษัท	

สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคัญได้อย่างถูกต้อง	 ทัน

เวลา	และมีความโปร่งใส

	 o	 เวปไซต์ของบริษัท	 http://

www.cmo-group.com	

ซึ่งมีการแสดงข้อมูลลักษณะ

การด�าเนินธุรกิจ,	 เอกสาร

ข่าวของบริษัท,	 งบการเงิน

ของบริษัท,	 โครงสร้างการ

ถือหุ้นของบริษัท,	โครงสร้าง

องค์กร,	ข้อมลูคณะกรรมการ

และผู ้บริหาร,	 ข้อมูลด้าน

นักลงทุนสัมพันธ์,	 ข้อบังคับ

บริษัท,	 หนังสือนัดประชุมผู้

ถือหุ้น	และรายงานประจ�าปี	

เป็นต้น	 โดยจัดท�าตั้งภาษา

ไทย	และภาษาอังกฤษ

	 o	 การให ้ข ่ าว	 และการให ้

สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อ

สื่อมวลชวนถึงสภาวะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 o	 วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของบริษัท

	 o	 ฐานะทางการเงนิ	และผลการด�าเนนิงานมกีารอธบิายเชงิวเิคราะห์เกีย่วกบั

ฐานะทางการเงิน	ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน	รวมทั้งการวิเคราะห์

ภาวะอุตสาหกรรม	และศักยภาพการแข่งขันของบริษัท

	 o	 โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจของบริษัท	 รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่ม

โครงสร้างธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน

	 o	 ความเสี่ยงหลักในการด�าเนินงานของธุรกิจ	 ผลกระทบที่เกิดจากความ

เสี่ยง	และแนวทางการป้องกัน	หรือลดความเสี่ยงต่างๆ

	 o	 แนวทางการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 o	 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล	อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย	พร้อมเหตผุลและ

ข้อมูลประกอบ

	 o	 รายชื่อ	และประวัติของคณะกรรมการ	รวมถึงกรรมการอิสระ,	บทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการ

ประชุม	และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปีเป็นรายบุคคล

	 o	 มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล	และ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บรหิารระดบัสงู	ซึง่บรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ	

และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่าง

เหมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

	 o	 ประวตัข้ิอมลูการเข้ารบัการพฒันา	และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน

	 o	 เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท	และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	 โดยมีราย

ละเอียดครบถ้วนทั้งชื่อบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	และมูลค่า

รายการ	กรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี

	 o	 นโยบายเกีย่วกบัการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ	โดยกรรมการและผูบ้ริหาร	

4	รายแรกนับจากกรรมการผู้อ�านายการ	มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการ

มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ	

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย	์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ	2551

	 o	 บรษิทัมนีโยบายให้กรรมการบรษิทัรายงานการซือ้-ขายหุน้/การถอืครอง

หลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบ	และมีการเปิดเผยการ

ถือครองหุ้นของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	ณ	ต้นปี	และสิ้นปี	และ

ที่มีการซื้อขายระหว่างปี

	 o	 งบการเงนิของบรษัิท	ทีผ่่านการรบัรองอย่างไม่มเีงือ่นไข	จากผูส้อบบญัชี

ที่มีความเป็นอิสระ	 และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ	 และได้รับความ

เห็นชอบจาก	ก.ล.ต.	รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงค่าสอบบัญชี	และค่าบริการ

อื่นๆ	(ถ้ามี)	ไว้ในรายงานประจ�าปี

•	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส	 และรายปี

ล่าช้า	รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.

หมวดที ่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีมี่ภาวะผู้น�า,	วสิยัทศัน์	มคีณุสมบตัิ

หลากหลายทั้งในด้านมีประสบการณ์	 และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	มีแนวทางการ

ปฏิบัติดังนี้

•	 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการให้การด�าเนิน

งานของบริษัท	 เป็นไปตามตามด�าเนินการตามนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อีก

ทั้งยังมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท	 เพื่อให้ผู้บริหาร	

และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน	 โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัย

ทัศน์/พันธกิจของบริษัท	ทุกๆ	1-2	ปี

•	 บริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ,	ผู้บริหาร	และพนักงาน	โดย

ก�าหนดให้กรรมการ	 และพนักงานทุกระดับยึดถือพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 อย่างมี

จรยิธรรม	และคณุธรรม	เพือ่ให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ทีก่�าหนดไว้	ทัง้นีม้กีาร

เปิดเผยคู่มือดังกล่าวไว้ในเวปไซต์ของบริษัท

•	 คณะกรรมการมีก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	 3	 ปี	 โดยในมีการจับ

ฉลากให้ออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	ของคณะกรรมการ	แล้วจึงท�าการคัดเลือก

กรรมการใหม่

•	 บริษัทยังไม่มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ	

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวาระท่ีกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งเกิน	 9	 ปี	 บริษัทเชื่อ

มัน่ว่า	กรรมการยงัสามารถปฏบิติัหน้าทีโ่ดยยงัคงความเป็นอสิระ	และสามารถ

ชี้แจงถึงเหตุผลในการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อเลือกกรรมการอิสระที่ด�ารง

ต�าแหน่งเกิน	9	ปี	เพื่อเป็นกรรมการอิสระต่อไป

•	 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ�านวน	 5	 ท่าน	 โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 3	

ท่าน	ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทุกท่าน	รวมถึงวันที่

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้ผู้ถอืหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�า

ปี	56-1	และรายงานประจ�าปี

•	 กรรมการ	หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท,	 บริษัทย่อย,	 บริษัทร่วม,	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษทั	และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทีม่นียั,	ผู้มอี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของส�านกังาน

สอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท,	บริษัทย่อย,	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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•	 คณะก ร ร มก า ร ข อ งบ ริ ษั ท มี

กรรมการที่ไม ่ เป ็นผู ้บริหาร	 2	

ท่านมีประสบการณ์การท�างานที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	 และ	

1	 ท่านที่มีพื้นฐานประสบการณ์

ด้านบัญชี	และการเงิน

•	 คณะกรรมการของบริษัท 	 มี

กรรมการอิสระจ�านวน	 1	 ท่าน	 ที่

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนมากกว่า	5	แห่ง

•	 บรษิทัไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนอื่นมากกว่า	2	แห่ง

•	 คณะกรรมการมีบทบาทในการ

ก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจ

อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์	 ข้อ

บังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อ

ก� าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	

อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมา	 บริษัท

ได้ถูกเปรียบเทียบปรับจาก	 กลต	

เนื่องจากความผิดพลาดในการ

จัดส่งเอกสาร	56-1	 ไปผิดสถานที่	

(ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย)	

เมื่อเจ ้าหน้าที่ทราบเรื่องจึงได ้

ติดตามเอกสารคืน	 และรีบน�าส่ง

ไปยัง	 กลต	 แต่ไม่ทันในเวลาที่ได้

ก�าหนดไว้จึงถูกเปรียบเทียบปรับ

ดงักล่าว	ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทั

ได้ก�าชบัไม่ให้เกดิความผดิพลาดใน

ลักษณะนี้อีก

•	 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้า

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ท่ีจัดขึ้น

ส�าหรับกรรมการ	 ทั้งนี้กรรมการ

ของบริษัททุกท่าน	 ได้ผ ่านการ

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหน่วย

งานจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 และ

มีการเปิดเผยข้อมูลถึงหลักสูตร

ที่กรรมการได้อบรมไว้ในรายงาน

ประจ�าปี

•	 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึก

อบรม	และให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้อง

ในระบบการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัท	 อันได้แก่	 ผู ้บริหาร,	

เลขานุการบริษัท	 และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	 เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อ

เนื่อง

•	 บรษิทัได้ปฏบิตัติาม	พ.ร.บ.	มหาชน	

ซึง่ก�าหนดให้ต้องมกีารประชมุคณะ

กรรมการบริษัทอย่างน้อย	3	เดือน

ต่อครั้ง	 คณะกรรมการก�าหนดให้

มีการประชุมล่วงหน้าในแต่ละป	ี

และมีการนัดหมายประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยใน

ปี	 2558	 มีการประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ	 จ�านวน	 4	 ครั้ง	 มี

กรรมการ	4	ท่าน	 เข้าร่วมประชุม

ทุกครั้ง	และกรรมการ	1	ท่าน	เข้า

ร่วมประชุม	 3	 ครั้ง	 หรือหรือคิด

เป็นค่าเฉลี่ย	95%	ของการประชุม

ทั้งหมดในรอบปี

•	 บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน	 (Compliance	Unit)	

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�า

แนะน�าด้านกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการต้องทราบ	และต้อง 

ปฏิบัติตาม

•	 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้

อย่างอิสระ	 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยให้มีการรายงาน

ผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	 และได้มีการเปิดเผย

ชื่อ	และประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

•	 บรษิทัได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	โดย

มีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 o	 เปิดเผยจ�านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบคุคล

	 o	 การประเมิน	และการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท	ผ่านทาง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

	 o	 การทบทวน	และพจิารณางบการเงนิ	ว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีได้รับการรับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 โดยเลือก

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 และมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียง

พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 o	 การดูแลให้บรษิทัปฏบิตัติามปฏบิติัตามพระราชบญัญตั	ิกฎระเบยีบ	และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 o	 พิจารณาคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	และมี

คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ	และได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 o	 ข้อสรปุ/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนนิการในด้าน

ต่างๆ	โดยรวม

•	 บริษัทยังไม่มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่	 อย่างไรก็ดี	

คณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือก	และเสนอบุคคลที่เหมาะสม	

และแจ้งตลาดหลักทรัพย์	และ	กลต	ตามระเบียบที่ก�าหนด

•	 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ	ณ	 การแต่ง

ตั้งกรรมการอิสระในครั้งแรก	เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ,	ประสบการณ์ใน

บริษัทจดทะเบียน	และมีอิสระอย่างแท้จริง

•	 บรษิทัมกีารสรปุข้อมลูเก่ียวกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	รวมถงึข้อมลูทีส่�าคัญ

อื่นๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใน

บริษัทเป็นครั้งแรก

•	 บรษิทัได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถงึก�าหนดวนัประชุม	พร้อมทัง้จดัส่งวาระ

การประชุม	 และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า	5	วนัท�าการ	โดยในการประชมุแต่ละครัง้	กรรมการแต่ละท่านสามารถ

ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างมีอิสระ	บริษัทได้มีการก�าหนดองค์

ประชุมขั้นต�่าในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่

น้อยกว่า	2	ใน	3	ของคณะกรรมการทั้งหมด

•	 บริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ได้

เป็นผู้บริหาร	ซึ่งที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	มักใช้เวลาก่อนเข้าประชุม

กรรมการตรวจสอบ	ในการปรึกษาระหว่างกันตามความจ�าเป็น

•	 ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น	 และได้จัด

ท�าคู่มือนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็น

พนักงานระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน	มีคุณอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการ

อิสระ	 เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยได้จัดให้มีการจัดประชุม

เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงาน	 และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงที่ผ่าน

มา	พร้อมทั้งประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั่วไป	และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

•	 บรษิทัมกีารเปิดเผยถงึความเห็นต่อระบบการควบคมุภายในจากกรรมการตรวจ

สอบ	และเผยถงึปัจจยัความเสีย่งหลกัในด�าเนินธุรกิจในแบบแสดงข้อมลูประจ�า

ปี	56-1	และรายงานประจ�าปี	56-2

•	 คณะกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้บริษัท	 หลีกเลี่ยงมิให้เกิด

รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	

อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 บริษัทได้มอบหมายให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว	 ก่อนน�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น	 และน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกฎเกณฑ์

ของ	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ทัง้นีผู้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการท�ารายการใดๆ	

จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติท�ารายการนั้นๆ

•	 บรษิทัได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ	

โดยมีการแบ่งหน้าท่ีกับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อให้เกิดการถ่วง

ดุลอ�านาจในการบริหาร	 ต�าแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	 และ

ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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•	 ป ั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ยั ง ไ ม ่ มี คณ ะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ	และได้

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	

โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียว

กับอุตสาหกรรม	และสูงเพียงพอที่

จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติที่ต ้องการ	 และมีการ

เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ

ประจ�าปีเป็นรายบุคคล	 ในส่วน

ของค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นระดับ

บริหารเป็นไปตามหลักการและ

นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	

ก�าหนด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ

ด�าเนนิงานของบริษัทฯ	และผลการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหาร

แต่ละท่าน	รวมทั้งผลการประกอบ

การของบริษัท	 มาประกอบการ

พิจารณา

•	 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�า

บริษัท	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ

ฝ ่ายการเงิน	 และได ้ผ ่านการ

อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ	

ท� าหน ้ าที่ ใ ห ้ ค� า แนะน� า ด ้ า น

กฎหมาย	 และกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่

คณะกรรมการต้องทราบ	 และ

ต้องปฏิบัติตาม	 โดยมีการเปิดเผย

ประวตั	ิข้อมลูของเลขานุการบรษัิท

ไว้ในรายงานประจ�าปี

•	 บริษัทได้ก�าหนดนิยามความเป็น

อิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของคณะ

กรรมการอิสระ	 โดยใช้เกณฑ์ที่

ก�าหนดโดย	ก.ล.ต.	และได้เปิดเผย

ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี	 56-1	

โดยกรรมการอสิระของบรษิทั	เป็น

บุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

อาชีพต่างๆ	 ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	และ

ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท	 จึง

มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	

และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้จริง

•	 ปัจจบุันยงัไม่มีรายงานความรับผดิ

ชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน	 อย่างไรก็ตามบริษัท

ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารต่อรายงานทางการ

เงิน	 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

บัญชีแสดงในรายงานประจ�าปี

•	 ที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการให้สิทธิ

แก่ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยมี

การขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้

สิทธิแก่ผู ้บริหาร	 และพนักงาน

ทัว่ไปทีม่อีายงุานในบริษทัมากกว่า	

5	 ปี	 ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อ

จูงใจในระยะยาว	 มีระยะเวลาใน

การใช้สิทธิ	3	ปี	และก�าหนดราคา

การใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด	

ณ	ช่วงเวลาทีม่กีารจัดสรรสทิธ	ิโดย

กระจายสิทธิตามความเหมาะสม

เป็นล�าดับขั้นให้ผู้บริหารในระดับ

ต่างๆ	กัน

•	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงประกอบไปด้วย	 กรรมการท่ีมีความเป็น

อิสระจ�านวน	3	ท่าน	มีการเปิดเผยประวัติ	 และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน	 โดยมีกรรมการตรวจสอบจ�านวน	 1	 ท่าน	 ที่จบการ

ศึกษา,	มีความรู้	และประสบการณ์ด้านบัญชี	และการเงิน

•	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อช่วยในการ

สอบทานให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการสอบทานงบการเงิน,	การสอบทานการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี,	 การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง,	

การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน,	การสอบทาน

การตรวจสอบการทุจริต,	การพิจารณาคัดเลอืก,	เสนอแต่งต้ัง	หรอืเลิกจ้างผู้สอบ

บัญชีภายนอก	และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิก

จ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

•	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุกรรมการตรวจสอบ	อย่างน้อยห

นึ่งครั้งต่อ	3	เดือน	ในปี	2558มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	มีการเปิดเผยสถิติการ

เข้าประชมุของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างชดัเจนในรายงานประจ�าปี	โดยในปี

ทีผ่่านมา	กรรมการตรวจสอบ	2	ท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้	และอกี	1	ท่านเข้า

ประชุม	3	ครั้ง	หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ย	92%	ของการประชุมทั้งหมด

•	 ปัจจบัุนบรษัิทมเีพยีงคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง	ยงัมไิด้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ	เช่น	กรรมการสรรหา,	กรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน	 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับ

เรื่องดังกล่าว	และอาจพิจารณาให้มีกรรมการชุดย่อย	เมื่อบริษัทมีความพร้อม

ต่อไปในอนาคต

•	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	 5	 ท่าน	 โดยมี

กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	คิดเป็น	60%,	มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ของบริษัทจ�านวน	4	ท่าน	คิดเป็น	80%

•	 แม้ว่าบรษิทัยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต	แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจ	

และมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารศกึษาข้อมลู	ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานมาตรการการควบคมุภายใน	รวมถงึการก�ากบัดแูล	ตลอดจนประเมนิความ

เสี่ยง	และให้ค�าแนะน�า	รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ	เพื่อป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น	ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	โดยที่ผ่านมาบริษัท	และผู้บริหาร

ของบริษัทไม่มีกรณีการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการ

ซื้อขายหลักทรัพย์	 หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	 ฉ้อฉล	

ทุจริต	หรือผิดจริยธรรม

•	 บริษัทไม่เคยมีผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการ	

และไม่มีข่าวในทางลบเกี่ยวกับความล้มเหลวของการท�าหน้าที่สอดส่องดูแล

ของคณะกรรมการ

8.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทมีข้อก�าหนดในการห้ามน�างบการเงิน	 หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ	 เปืดเผยเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง	และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง	2	สัปดาห์ก่อนที่งบการเงินหรือ

ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบกับราคาหลักพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน	 และไม่ซื้อขาย

หลักทรัพย์นั้นภายในเวลา	7	วัน	นับจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว	การ

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการท�าผิดวินัยของบริษัท

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 8.2.1	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	 บริษัทและบริษัทย่อย	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี	2558	ที่ผ่านมา

ให้แก่	บริษัท	เอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงินรวม	1,880,000	บาท

ตาราง	10

หน่วย	:	บาท

	 ประเภทค่าตอบแทน	 ปี	2558	 ปี	2558	 เพิ่มขึ้น	/	ลดลง	

 	 (ประมาณการ)	 (จ่ายจริง)	 บาท	 %

		ค่าสอบบัญชี	 	1,040,000			1,040,000		 	-	 0.00%

		ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	 	780,000		 	840,000		 	60,000		 7.69%

		ค่าบริการอื่น	 -	 -	 -	 -

																						รวม	 	1,820,000			1,880,000		 	60,000		 3.30%

	 8.2.2	ค่าบริการอื่น

												-	ไม่มี	–

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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	 (1)	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 สิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอดคือ	การท�าธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคทั้งกับคู่ค้า

และลกูค้า	ปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องตนเอง	

โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	

มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน ์

ของบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 และรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เก่ียวข้องกับ 

การประกอบธุรกิจ

	 (2)	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ทั้งระดับภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างเป็นรปูธรรม	โดยมุง่เน้นให้ผูบ้ริหารของหน่วยธรุกิจทุกหน่วย 

รับทราบนโยบาย	 และบอกต่อแก่พนักงานทุกระดับ	 ในเรื่องของการปฏิบัติตน 

อย่างตรงไปตรงมา	 มีคุณธรรมและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด	 

ไม่ข้องเกีย่วกบัการให้หรือรบัของก�านลัใดๆ	ทีอ่าจเกีย่วข้องกบัการทจุรติในทกุรปูแบบ

	 นอกจากนัน้	บริษทัฯ	ยงัได้จดัให้มีจดุตดิต้ังกล่องรบัความคดิเหน็เพือ่เป็นอีกช่อง

ทางในการรับข้อมลูเรือ่งราวร้องทกุข์	และการแจ้งข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการทจุรติ	เพือ่

สื่อสารโดยตรงกับฝ่ายบริหาร

	 (3)	การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมต่อพนักงาน

ทุกคนอย่างเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา	ไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือ

เลือกปฏิบัติกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ	 อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ	

ศาสนา	เพศ	อาย	ุภาษา	สถานภาพทางกายภาพและสขุภาพ	ตลอดจนฐานะทางสงัคม	

ความเชื่อทางสังคมหรือความคิดเห็นทางสังคม

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี

ในการท�างานร่วมกัน	 มีกระบวนการติดตาม	 และก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ	 และพนักงาน	 กระท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�า	 หรือละเลย 

การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.1 นโยบายและภาพรวม
	 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท

ในเครือ	 โดยนอกจากประโยชน์ท่ีจะ

ได้แก่บริษัทแล้ว	 ยังได้ค�านึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakehold-

er)	 ด้วย	 ดังเช่นกิจกรรมหลายๆอย่าง

ที่บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันท�าใน

ตลอดปีที่ผ่านมา09 ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

Bangkok Sculpture Center
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	 (4)	 การฏิบัติต่อแรงงานอย่าง	

เป็นธรรม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าพนักงานทุก

คนคือทรัพยากรที่มีคุณค่า	 ที่จะผลักดัน

ให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง	 

ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึให้ความใส่ใจและปฏบิติั

ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	 

รวมถงึการสนับสนนุการพฒันาศกัยภาพ

ในด้านต่างๆ	 เพื่อความก้าวหน้าของ 

ตัวเอง

	 6.	 จัดให้มีกิจกรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร	 เช่น	 กิจกรรมปีใหม	่

กิจกรรมท�าบุญตักบาตร	 กิจกรรม	Outing	 กิจกรรม	 Team	 Building	

ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน	และท�ากิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์สาธารณะร่วมกันอีกด้วย

	 7.	 จัดให้มีฟิตเนสพร้อมผู้เช่ียวชาญคอยให้ค�าแนะน�า	 ภายในพ้ืนท่ีท�างาน	

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอื่น	 เช่น	 การฝึกโยคะ	 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมี

สุขภาพท่ีดี	 แข็งแรง	 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัด

เวลา	โดยสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานใช้บริการ

	 	 ในปี	2558	ที่ผ่านมา	บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรใน

ด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 กจิกรรมตรวจสขุภาพ	โดยจดัโปรแกรมให้เหมาะกบัช่วงอายขุองพนกังาน	

โดยให้โรงพยาบาลเดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงส�านักงาน	 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน	และหากพนักงานท่านใดที่ไม่อยู่

ในวนัดงักล่าว	กส็ามารถไปใช้บรกิารตรวจสขุภาพตามโปรแกรมทีก่�าหนด

ได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

	 	 	 นอกจากนัน้	บรษิทัยงัได้มกีารเจรจาให้พนกังานได้รบัสทิธพิเิศษใน

การตรวจรายการอืน่ๆ	นอกเหนอืจากโปรแกรมทีร่ะบไุว้	ในราคาพิเศษด้วย

	 2.	 จัดให้มีสวัสดิการพนักงานท่ีนอกเหนือจากท่ีกฏหมายก�าหนด	 เช่น	

สวสัดกิารรกัษาพยาบาลทัง้กรณผีูป่้วยนอกและผูป่้วยใน	ประกนัทนัตกรรม	 

สายตา	 รวมถึงประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู	่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณี

ต่างๆ	(แต่งงาน	อุปสมบท	เงินช่วยเหลืองานศพ)

	 3.	 จดัหาแหล่งกูส้นิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในอตัราพเิศษ	และสวสัดกิารทีจ่�าเป็น

ในด้านอื่นๆ

	 4.	 ส ่งเสริมการออมของพนักงานโดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

ภาคสมัครใจให้กับพนักงาน

	 5.	 สนับสนุนการอบรมสัมมนาของพนักงานท้ังในสถานท่ีและนอกสถานที่	

เพือ่เพิม่เตมิความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบังานทีร่บัผดิชอบ	อาทเิช่น	การจดัอบรม

เพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ	 จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง	

เช่นการบรรยายสรุปกรณีการส่งตัวแทนไปดูงานในต่าประเทศ	กิจกรรม

ส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างานและการซ้อมหนีไฟประจ�าปี
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	 (5)	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 บรษิทัฯ	 ให้ความส�าคัญในเรือ่งของ 

คุณภาพการ ให ้ บ ริ ก า รที่ ดี และ ได  ้

มาตรฐานของบริษัทฯ	 โดยค�านึงถึง

ความต้องการและความพึงพอใจ	รวมถึง 

การรักษาภาพลักษณ์ของลูกค้าเป็นหลัก	 

รวมไปถงึการเข้าใจความต้องการทีแ่ท้จริง	 

และช่วยลูกค้าในการท�างานให้บรรลุ 

เป้าหมายรวมทีว่างไว้	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	

ยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

และบริการหลังจากการจัดงานเสร็จ

เ รี ยบร ้ อยแล ้ ว 	 เพื่ อน� ามาสรุปผล	 

และปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

	 มากกว่าการท�างานแต่ละงานให้

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ลูกค้าคาดหวัง

แล้ว	บริษทัฯ	ยงัยนิดใีห้ค�าปรึกษาและช่วย

แก้ไขงาน	 แม้จะไม่ใช่งานในความรับผิด

ชอบ	กต็าม	ทัง้นีเ้พราะบริษัทฯ	ยดึถอืและ

ปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะคู่ค้า	 (Partner)	 

ที่ดี	ไม่ใช่เพียงการรับจ้างท�างาน

	 (7)	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 การมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเป ็น

ส่ิงที่บริษัทฯ	 เปิดกว้างให้กับพนักงานทุกคนที่มีโครงการ

ต่างๆ	 เพื่อมาน�าเสนอ	 เพ่ือขอความร่วมมือจากพนักงาน

ด้วยกันเอง	 ในปีที่ผ ่านมามีหลายโครงการที่ส�าเร็จลุล่วง

ไปด ้วยดี	 ด ้วยความร ่วมมือกันเองของพนักงานทุกคน	 

อาทิเช ่น	 การบริจาคของให ้กับสถานเลี้ยงเด็กก�าพร ้า	 

การท�าบุญ	การปรับปรุงบ้านพักเด็กก�าพร้า

	 (8)	การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

	 ส่ิงท่ีบริษัทฯ	 ค�านึงถึงตลอดเวลาท่ีผ ่านมาคือการ

ท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	 และไม่สร้าง

มลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม	 ในหลายๆ	 ครั้งในการจัดงาน	 

บริษัทจะเลือกใช ้วัสดุ 	 อุปกรณ์	 ที่สามารถน�ากลับมา

ใช้ได้ใหม่	 เช่น	 การใช้จอ	 LED	 เป็นฉาก	 แทนการใช้ไม้

หรือการใช ้ป ้ายพลาสติก	 เพื่อให ้สามารถน�ากลับมาใช้ 

ได้ใหม่เรื่อยๆ	 และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้ตามความ

ต้องการ

	 (6)	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมคอือกีหนึง่สิง่ทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญั	โดยค�านงึ

ทั้งระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

 ภายในองค์กร

	 1.	 มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม	เช่น	ปิดไฟ-น�้าเมื่อ

ไม่ใช้	ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน	การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

	 2.	 ล้างแอร์	ตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ	เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

	 3.	 เมือ่ซ้ืออปุกรณ์ใหม่จะพจิารณาจากคุณสมบัตกิารใช้งานและความสามารถ

ในการประหยัดพลังงาน

	 4.	 ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จ�าเป็น

	 5.	 มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

	 6.	 อาคารส�านกังานประหยดัพลงังานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็น

ส่วนใหญ่	เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก	ลดการใช้ไฟฟ้า

 ภายนอกองค์กร

	 1.	 การเลอืกใช้วสัดใุนการท�าโครงสร้างทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่อกีคร้ัง	

หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทที่สามารถดัดแปลงใช้ได้หลากหลาย

วัตถุประสงค์	 เช่น	 การใช้จอ	 LED	 แทนการใช้ป้ายพลาสติก	 โดยค�านึง

การทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด

	 2.	 กรณีที่ต้องมีพนักงานในโครงการจ�านวนมาก	 จะมีการตั้งจุดสวัสดิการ

อาหาร	และน�้า	เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร
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ในปี	2558	ที่ผ่านมา	มีผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ	ณ	ถ.นวลจันทร์	ซอยนวลจันทร์	56	ทั้งบุคคลทั่วไป	นักเรียน	นักศึกษา	กว่า	1,373	คน	 

และรายการต่างๆ	จ�านวน	2	รายการ	และสาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	มีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น	3,043	คน

 9.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม
	 9.2.1	การให้ความรู้ด้านศิลปะ

	 ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพ	เป็นองค์กรส่งเสรมิด้านศิลปะ

ของเอกชน	ด�าเนนิการในรปูขององค์กรแบบไม่หวงัผลประโยชน์

ทางการเงิน	 จัดตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมศิลปะไทยโดยสะท้อนให้

เห็นถึงพัฒนาการและประวัติศาสตร์ประติมากรรมของไทย	 

เปิดให้บคุคลทัว่ไป	นกัเรยีน	นกัศกึษา	รวมถงึรายการต่างๆ	ทีม่ี 

ความสนใจ	เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม	

	 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริม

ศิลปะเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทซีเอ็มโอ	 ด้วยพ้ืนที่จัดแสดง	

4,000	ตารางเมตร	โดยจดัแสดงช้ินงานศลิปะตัง้แต่ยคุสมยัพทุธ

ศิลป์	จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจ�านวนชิ้นงานกว่า	200	ชิ้น	

	 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม	

สนับสนุน	 และเผยแพร่งานศิลปะประติมากรรมของไทย	 โดย

มีการด�าเนินงานในหลายรูปแบบ	ทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมผลงาน

ประติมากรรมไทย	 การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง	

และจดัโครงการนทิรรศการสาธารณะ	ปัจจบัุน	ศนูย์ประตมิากรรม

กรุงเทพได้ขยายสาขา	เพือ่ให้ประชาชนสามารถเยีย่มชมได้สะดวก

มากข้ึน	 โดยมีสาขาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 

ซึง่จะมกีารจัดเป็นนทิรรศการหมุนเวยีนตลอดทัง้ปี

	 ข้อมูลศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพเพิม่เตมิ	http://www.

bangkoksculpturecenter.org
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	 9.2.2	การให้ความรู้ด้านวิชาการ	

	 เนื่องจาก	 บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 คือ	 ผู้น�า

ธุรกิจการตลาดแบบสร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการ 

อเีว้นท์ด้วยการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรช้ันน�าแห่งภมูภิาค

อาเซียน	 โดยให้ความส�าคัญกับ”ความคิดสร้างสรรค์”	 ซึ่งเป็น

ปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจมาใช้ในกระบวนการท�างานกว่า	 3	

ทศวรรษ	ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ	 เป็นทีส่นใจจากสถาบันการศกึษา

และมหาวิทยาลัยช้ันน�าท่ัวประเทศ	 โดยมีคณะอาจารย์	 และ

นกัศกึษา	เข้ามาศกึษาดูกระบวนการท�างาน	และรบัฟังบรรยาย

ในเรือ่งต่างๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา	อาทิเช่น	การให้ความรู้

ด้านบรหิารจดัการงานอเีว้นท์	,การให้ความรูฝึ้กกระบวนความคิด

สร้างสรรค์	,การให้ความรู้นวตักรรมสือ่แบบครบวงจร	ตลอดจน 

การให้ความรู้เรือ่งการสร้างแบรนด์และสือ่สารองค์กร	เป็นต้น

	 กลุ่มบริษัท	CMO	เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องที่	2	ให้กับ 

กลุ ่มนักเรียน	 นักศึกษา	 โดยบริษัทฯ	 จะจัดหาพนักงาน 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทงาน	 มาเป็นวิทยากร	 บรรยาย

ลักษณะการท�างานให้กับนักศึกษา	เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์

ตรง	 เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน	 น้องๆ	 จะได้ 

รับความรู ้	 ในการท�างานบริหารจัดงานอีเว้นท์	 ตั้งแต่เร่ิม

ออกแบบรูปแบบแนวคิดจนถึงขั้นตอนการจัดงาน	 การสรรหา

อุปกรณ์	 และบุคลากร	 เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจท�างานในด้าน

นี้	 ได้รับความรู้และเข้าใจในลักษณะงานและการท�างานจริง 

ว่าเป็นอย่างไร	

	 ในปี	2558	ทีผ่่านมามคีณะอาจารย์	และนกัศกึษามากกว่า	

20	สถาบัน	ท้ังภาครฐัและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ	

ที่มาเยี่ยมชมดูกระบวนการท�างาน	 และรับฟังการบรรยาย	 

โดยในการจัดการบรรยาย	 ในแต่ละครั้ง	 บริษัทฯ	 ไม่ได้คิดค่า 

ใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	
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	 บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

จั ด ให ้ มี ร ะบบการควบคุ มภาย ใน	 

(Internal	Control)	และการตรวจสอบ 

ภายใน(Internal	 Audit)	 ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล	 โดยมีการก�าหนด

มาตรการการควบคุมภายใน	 รวมถึงให้

ค�าแนะน�า	และรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง

สม�่าเสมอ	 อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ	

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	 และสอบทานให้ม ี

การรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและ 

เปิดเผยอย่างเพียงพอ

	 บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่มีการปฏบิติังานอย่างเป็นอสิระตามขอบเขต

ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแล	 ตามข้อก�าหนดที่

ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 (Audit	 Committee	 Charter)	 

โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 

โดยผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ	 

นายวุฒิพันธ์	 ธนะเมธานนท์	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 Internal	 Audit	 Director 

	โดยกรรมการตรวจสอบได้เป็น	ผู้พิจารณาคัดเลอืกแล้วเหน็ว่าเป็นบุคคลทีม่คีณุสมบัติ

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้เกิดความ

เป็นอิสระต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความ

เห็นชอบในการแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้าง	และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ของหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ีได้ปรากฎในกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ	 

(Audit	Committee	Charter)	นอกจากนีผู้้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรกึษากบัผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัขอบเขต

ความรับผิดชอบและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ,	 อนุมัติแผนงานการตรวจสอบ

ภายใน,	 สอบทานด้านการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ	 และสอบทานรายการที่อาจ 

มีความขัดแย้งของผลประโยชน์	 อันเป็นผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ด	ี 

และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการ

ด�าเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 นอกจากนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบยังได้ร่วมพิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 

และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอให้เกิดความโปร่งใส	ตามแนวทางการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่	ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สรปุความเหน็ว่า	บรษิทัมรีะบบการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่ตีามหลกัของบรรษทัภบิาล	และมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีง

พอ	ระบบการควบคมุภายในไม่มรีายการท่ีเป็นผลกระทบต่อบรษิทัทีเ่ป็นสาระส�าคญั

	 นอกจากน้ี	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 คือ	 บริษัท	 เอเอ็นเอส	 ออดิท	 จ�ากัด 

ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	2558	ได้มีการประเมินระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัท	 ซึ่งไม่พบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุม

ภายในที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

10
การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ICONSIAM สีสันแหงสายน้ำ
มหกรรมลอยกระทงป 2558
by CMO Plc.
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Coca-Cola ขยับร่างกาย ขยายความสุข by CMO Plc.

Siam Celebration 2016 by CMO Plc.

	 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมิน

ระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการ

ประเมนิของกรรมการตรวจสอบแล้วสรปุ

ได้ว่า	บริษัทได้มีการก�าหนด	และพัฒนา

ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะ

สมกับแผนธุรกิจ	 และสภาพแวดล้อม

ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง	 มีการก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสาย

งาน	 กระจายอ�านาจให้มีการสอบยันกัน

อย่างเป็นอิสระ	 ด้านการประเมินความ

เสี่ยง	 ในปีที่ผ ่านมาบริษัทได้จัดให้มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และมี

การพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	

พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมในระดับ

บริหารเพื่อติดตามประเมินความเสี่ยง

อย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง	นอกจากนี้

บริษทัคดัเลอืกบคุลากรโดยพจิารณาจาก

คุณภาพ,	ประสบการณ์	และความเหมาะ

สมต่อต�าแหน่งงาน	 รวมทั้งมีการจัดท�า

แนวปฏิบัติและคู่มืออ�านาจด�าเนินการท่ี

เหมาะสมกับธุรกิจ	เพื่อให้บริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ	และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

มหาชน,	ประมวลรัษฎากร,	กฎระเบียบ	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ	–	สกุล	 นายวุฒิพันธ์		ธนะเมธานนท์

อายุ	 39	ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 Internal	Audit	Director

คุณวุฒิทางการศึกษา	 ปริญญาโท	:	Master	of	Commerce,	

	 Major	in	Marketing,	The	University	of	Sydney

	 ปริญญาตรี	:	บัญชีบัณฑิต	

	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการท�างาน	-	อบรม	 ประวัติการท�างาน

 2542	-	2545	:	Internal	Auditor,	

	 บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 2547	-	ปัจจุบัน	:	Internal	Auditor,	

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติการอบรม	–	สัมมนา

 2547	:	การยกระดับมาตรฐานระบบการควบคุม

	 ภายในเพื่อเป็นบริษัทมหาชน,	ANS	Audit	Co.,LTD

 2548		 :	ICT	Management	Forum	2006

	 	 :	Risk	Management,

	 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 2548		 :	การตรวจสอบภายใน	กับการสร้างคุณค่า

	 เพิ่มสู่องค์กรประสิทธิภาพ,	สมาคมผู้ตรวจสอบ

	 ภายในแห่งประเทศไทย

 2549		 :	ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงานของ	

	 Audit	Committee	ได้อย่างไร,	สภาวิชาชีพบัญชี

	 2550		 :	คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ดี

	 หรือยัง,	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 2553		 :	รู้ทันการทุจริต,	สภาวิชาชีพบัญชี

 2557		 :	Roundtable	Discussion	ประเด็นปัญหา

	 ในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยง

	 และการควบคุมภายใน,	ชมรมบริหารความเสี่ยง

	 และการควบคุมภายใน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 2557		 :	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบ

	 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษทัจดทะเบียน,	กลต

 2558		 :	กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง	

	 	 :	สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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11.1 รายการระหว่างกัน
	 รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ขอ้มลูระหวา่งกนัรวมทัง้มลูคา่ของรายการระหวา่งกนั
กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ไดเ้ปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิในหวัขอ้	5	ของงบการเงนิแลว้	การท�า
รายการระหว่างกันนี้	เป็นไปตามธุรกิจปกติ	โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม
	 ในระหว่างปี	2558	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท
	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557
	 	 “ปรับปรุงใหม่”
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล
		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 4,7000	 58,300
		 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 5,000	 7,500
		 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 5,500	 -
		 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 1,500	 -
		 กิจการร่วมค้า	ซีเอ็มโอ-แซ็ป	 -	 4,200	 -	 2,200
		 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 7,000	 -	 -
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล
		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 11,200	 59,000	 68,000
		 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -	 (1,100)	 -	 (2,200)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล
		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	 -	 10,100	 59,000	 65,800

	 •	 ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	แก่บริษัทย่อยที่มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
	 •	 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 MOR	 ต่อปี	 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง	ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม

11.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยจะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนท�ารายการ	 ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด	อยา่งไรกต็ามรายการทีก่รรมการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มีสว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่
ใดกับบริษัทฯ	ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น	ทั้งนี้ในการด�าเนินการดังกล่าว
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทหรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	และได้กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

11.3 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
	 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ	จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุ
สมผลและไดร้บัอนมุติัตามขัน้ตอนและของประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเปดิเผยขอ้มลูของรายการระหวา่ง
กันอย่างชัดเจน

รายการระหวางกัน11

Spectacular World Mapping Show at The Emquartier
Audio Visual & Multimedia Supply by PM Center Co.,Ltd. and The Eyes  Co.,Ltd.
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	 ภาพรวมผลการด�าเนินงาน	ฐานะการเงิน	และ	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

	 ในปี	 2558	กลุ่มบริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	 (มหาชน)	มีรายได้จากการบริการจ�านวน	1,368.77	ล้านบาท	มากกว่าปี	 2557	 

ที่มีรายได้รวมจ�านวน	1,068.28	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.13	เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจาก

ปี	2557	ที่ผ่านมา	และบริษัทมีงานที่เป็นงานโครงการขนาดใหญ่หลายงาน	ซึ่งเป็นงานที่เริ่มต้นวางแผนเตรียมงานไว้ตั้งแต่ต้นปี	

2558	โดยหลายงานเป็นงานระยะยาวสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่	4	เป็นส่วนใหญ่	จึงท�าให้ไตรมาสที่	4	บริษัทมีรายได้จาก

การให้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสอื่น

	 โดยภาพรวมของทั้งปี	2558	สภาวะทางเศรษฐกิจและความกดดันจากสถานการณ์ทางการเมืองลดลง	ภาวะเศรษฐกิจโลก

ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า	ท�าให้ส่งผลดีกับงานด้านการตลาดในภาพรวม	โดยในปี	2558	นี้บริษัทฯ	ยังคงมีการขยายฐานลูกค้าออกไป

ยังกลุ่มใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 อาทิเช่น	 การขยายฐานไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจในด้านดนตรีและการจัดงานฉลอง

ส่วนตัวที่ต้องการใช้บริการจัดงาน	เป็นต้น	ในส่วนของการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นลูกค้าประจ�าด้วยนั้น	บริษัทฯ	ยังคงให้ความ

ส�าคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้กลุ่มอาคารในโครงการ	Bangkok	Creative	Playground	ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ผลิตละคร	โฆษณาและ

สื่อต่างๆ	ในการเข้ามาใช้สถานที่ในการถ่ายท�ารายการอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา

	 ส�าหรับฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	นั้น	ณ	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	1,172.55	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากปี	2557	ที่มีสินทรัพย์รวม	1,133.98	ล้านบาท	โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในอุปกรณ์ในธุรกิจอุปกรณ์ให้เช่า	

เป็นหลัก

	 1.	 ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

	 1.1	รายได้

	 ในปี	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการเป็นจ�านวน	1,368.77	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	1,068.28	ในปี	2557	เป็น

จ�านวน	300.49	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.13	ทั้งนี้เพราะสภาวะทางเเศรษฐกิจและความกดดันจากสถานการณ์ทางการ

เมืองลดลง	 ท�าให้ธุรกิจต่างๆ	 มีความตื่นตัวที่จะจัดงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย	 ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีการขยายงานไปยังกลุ่ม 

ลูกค้าใหม่	เพื่อกระจายฐานรายได้	และลดความเสี่ยงด้วย	ซึ่งถือว่าแนวทางนี้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ	ประจ�าปี	2558	สามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ	ได้ดังนี้

	 ประเภท	 ยอดขาย	(ล้านบาท)	 เปลี่ยนแปลง

	 ของรายได้	 2558	 2557	 	 %
บริหารการจัดงาน	 676.72	 592.64	 84.08	 14.19%
บริการทางด้านอุปกรณ์	 669.08	 434.56	 234.52	 53.97%
สื่อมัลติมีเดีย	 	 19.18	 26.25	 -7.07	 -26.93%
สื่อการตลาดออนไลน์	 3.79	 21.16	 -17.37	 -82.09%

	 	 	 	 	 	 1,363.77	 3,631.61	 294.16	 8.10%

		 จากรายได้ตามประเภทธรุกจิด้านบรหิารการจดังานและบรกิารด้านอปุกรณ์มรีายได้เพิม่ข้ึนจากปี	2557	จ�านวน	84.08	ล้าน

บาท	234.52	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ปัจจัยหลักได้อธิบายไปแล้วข้างต้น	และธุรกิจที่มีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี	2557	คือธุรกิจ

สื่อมัลติมีเดีย	และสื่อการตลาดออนไลน์

	 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจสื่อมัลติมีเดียที่มีรายได้ลดลง	 เนื่องจากในปี	 2557	 ที่ผ่านมานั้นมีการรับงานขนาดใหญ่	 ซ่ึงถือเป็นงาน

โครงการพเิศษ	ดงันัน้เมือ่ไม่มโีครงการพเิศษรายได้จากการให้บรกิารจงึกลบัเข้าสูภ่าวะปรกตใินปีนี	้ส่วนธรุกจิสือ่การตลาดออนไลน์

นั้นเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ	ลดสัดส่วนการลงทุนลง

12 การวิเคราะหและ
คำอธิบายของฝายจัดการ

Himmapan Avatar
The First Walk Through Spectacular Light & Sound Show
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	 1.2	ต้นทุนบริการและก�าไรขั้นต้น

	 ในปี	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนบริการลดลงจากร้อยละ	81.7	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	78.3	สาเหตุหลักเนื่องมากจากการ

บริหารจัดการต้นทุนการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และต้นทุนบริการของบริษัทฯ	ส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายประจ�าซึ่งเป็นต้น

ทุนคงที่	 ดังนั้นมีบริษัทฯ	 มีก�าไรขั้นต้นที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจ�าแล้ว	 ค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลต่อต้นทุนบริการ

อีกเพียงเล็กน้อย

	 1.3	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 ในปี	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น	210.01	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	15.3	ของรายได้รวม	

ขณะที่ปี	2557	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน	218.49	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	20.4	ของรายได้รวม	สาเหตุหลักของ

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	มาจากการในปี	2558	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการย้ายส�านักงานของทั้ง	3	บริษัทและค่า

ใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว	และปีที่ผ่านมากิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการลดลง

	 1.4	ต้นทุนทางการเงิน

	 ปี	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการใช้วงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานไปยังกลุ่มลูกค้า

ใหม่	 รวมทั้งการลงทุนในอุปกรณ์ด�าเนินงานของธุรกิจเช่าท่ีเพ่ิมข้ึน	 เนื่องจากมีการรับงานขนาดใหญ่หลายงาน	 ท�าให้มีต้นทุน

ทางการเงินในปี	2558	จ�านวน	34.44	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	5.86	ล้านบาทจากปี	2557	ที่มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	28.58	ล้าน

บาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	20.51

ส�าหรบัการตัง้ส�ารอง/การด้อยค่าของสนิทรพัย์ต่างๆ	นัน้	ในปี	2558	ไม่มกีารตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูทีเ่ป็นนยัส�าคญั	มเีพยีงการ

ตั้งส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีและบริษัทฯ	 ได้ร่วมประเมินโดยค�านึงถึงรายได้และผลประโยชน์ที่จะได้รับใน

อนาคต	และตั้งส�ารองไว้อย่างเพียงพอแล้ว

		 1.5	ก�าไรสุทธิ

	 จากรายได้	ต้นทุนบริการ	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	และ	ต้นทุนทางการเงิน	ส่งผลให้ในปี	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีผล

ก�าไรสุทธิ	34.24	ล้านบาท	โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ�านวน	26.94	ล้านบาท	และสาวนของผู้ถือหุนส่วนน้อยจ�านวน	

7.30	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2557	ที่มีผลขาดทุนสุทธิ	25.57	ล้านบาท

	 1.6	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ	6.83	ดีขึ้นจากปี	2557	ซึ่งคิดเป็นอัตราติดลบร้อยละ	8.90	

ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทในปีที่ผ่านมา

2.	 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

	 สินทรัพย์	 2558	 2557

	 	 (หน่วย	:	ล้านบาท)	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ	 จ�านวนเงิน	 ร้อยละ

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 336.3	 28.68%	 399.1	 35.19%

	 ที่ดินและอาคาร	 496.6	 42.35%	 431.7	 38.07%

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 235.5	 20.08%	 219.4	 19.35%

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 104.2	 8.89%	 83.8	 7.39%

		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 836.2	 71.32%	 734.9	 64.81%

	 รวมสินทรัพย์		 	 1,172.6	 100.00%	 1,134.0	 100.00%

	 2.1	สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวม	1,172.6	ล้านบาท	แบ่งเป็น	สินทรัพย์หมุนเวียน	336.3	ล้านบาท	และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน	836.2	ล้านบาท	เปรียบเทียบกับ	ณ	31	ธ.ค.	2557	กลุ่มบริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	1,134.0	

ล้านบาท	แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	399.1	ล้านบาท	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	734.9	ล้านบาท

	 สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการลงทุนในอุปกรณ์ด�าเนินงานของบริษัทที่ให้บริการเช่าอุปกรณ ์

เป็นหลัก	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถใรการขยายรับงานเพิ่มเติมจากเดิม	 ท�าให้สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	64.84	ในปี	2557	เป็นร้อยละ	71.32	ในปี	2558

	 2.2	สินค้าคงเหลือ

	 บริษัทฯ	มีงานระหว่างท�าในปี	2558	จ�านวน	15.98	ล้านบาท	ซึ่งเป็นงานที่บริษัทให้บริการจัดงานในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยว

ระหว่างปี	 2558	 –	 2559	 ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งมอบ	 ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่อาจไม่มีปัญหาในเรื่องของสินค้าล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพ 

แต่อย่างใด

	 2.3	คุณภาพของลูกหนี้

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าคือ	60	วัน	ส�าหรับลูกค้าเอกชน	และอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นได้	ในกรณีลูกค้า

ราชการ	 ส�าหรับปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย	 84.83	 วัน	 ลดลงจาก	 108.50	 วันในปี	 2557	 ทั้งน้ีเพราะบริษัท 

มกีารรับงานจากลูกค้าทัง้เอกชนและราชการ	โดยป	ี2558	ทีผ่า่นมา	บริษัทให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการลกูหนีเ้พิ่มมากขึน้	

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมของปี	2258	ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาด้วย

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	มีลูกหนี้คงค้างเกิน	12	 เดือน	จ�านวน	31.11	ล้านบาท	ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการ

จัดการของฝ่ายบริหาร	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกต้องและเพียงพอ	 เป็นไปตามมาตรฐาน

บัญชีแล้ว

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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3.	 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

		 	 	 	 	 2558	 2557

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 	 	 0.62	 0.68

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 	 	 1.66	 2.26

	 3.1	รายจ่ายเพื่อการลงทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

	 บริษัทฯ	 มีการลงทุนในอาคารส�านักงาน	 คลังสินค้าและสตูดิโอ	 รวมทั้งอุปกรณ์ด�าเนินงาน	 ซึ่งด�าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

ในปี	 2557	 ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ	 เริ่มจ่ายคืนเงินกู้ยืมแล้วบางส่วน	 และมีวงเงินสินเชื่อประเภทอื่นครบก�าหนดการผ่อนช�าระด้วย 

อกีส่วนหนึง่	ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ	ม	ีอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	(D/E	Ratio)	ลดลงจาก	2.26	เท่า	ในปี	2557	เป็น	1.66	เท่า 

ในปี	2558

	 3.2	ความพอเพียงของสภาพคล่อง

	 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก	0.68	เท่าในปี	2557	เป็น	0.62	เท่าในปี	2558	ทั้งนี้เนื่องจาก	บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน

ที่ประกอบไปด้วย	 เงินสด	 ลูกหนี้	 และสินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2557	 ท�าให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็ก

หน่อยจากปีก่อนหน้า

	 3.3	ความสามารถในการช�าระหนี้	และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ส�าคัญ

	 บริษัทฯ	 มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน	 วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่เป็นวงเงินเพ่ือการลงทุนใน

โครงการก่อสร้างอาคารส�านกังานและคลงัสนิค้า	วงเงนิสนิเชือ่ดงักล่าวมิได้ก�าหนดเงือ่นไขให้การด�ารงอตัราส่วนสภาพคล่องหรอื

อัตราหนี้สินต่อทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

	 3.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น	ณ	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	441.64	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	จาก	 

ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557	 ซึ่งมีจ�านวน	 347.43	 ล้านบาท	 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมของปี	 2558	 และส่วนเกินทุน 

จากการตีมูลค่าสินทรัพย์

	 ในปี	2558	กลุ่มบริษัท	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 •	 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	143.16	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา

จากกิจกรรมด�าเนินงาน	83.26	ล้านบาท

	 •	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	96.33	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร

	 •	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	36.05	ล้านบาท

4.	 ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานในอนาคต

	 กลุม่บรษิทัฯ	ยงัคงมองว่าปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรอืผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ	ในอนาคต	ยงัคงเป็น

ปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ	เป็นหลัก	ท่ีจะซึง่ส่งผลต่อธุรกจิการจัดกจิกรรม	อย่างไรกด็	ีปัจจบัุนสภาวะ

การต่างๆ	เร่ิมคล่ีคลายลงและเศรษฐกจิเร่ิมฟ้ืนตวั	ความมัน่ใจของผู้บริโภคเร่ิมมมีากขึน้	ท�าให้การใช้จ่ายในกจิกรรมทางการตลาด

เริ่มปรับตัวดีขึ้น	โดยภาพรวมทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

	 ปัจจัยทีจ่ะส่งผลต่อการด�าเนนิงานในอนาคตของกลุม่บรษัิทฯ	ในปี	2559	ยงัคงเป็นเรือ่งของการเปิดทวีดีจิิตอล	ซึง่ส่งผลทาง

ด้านบวกกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ทั้งในส่วนของรายได้จากการเช่าสถานที่และสตูดิโอที่บริษัทฯลงทุนใหม่	ธุรกิจเช่าอุปกรณ์	ซึ่ง

บริษัทย่อยเป็นผู้	supply	อุปกรณ์ในรายการทีวีต่างๆ	หลายรายการโดยเฉพาะรายการประเภท	Live	Show	ส�าหรับการประมูล

คลืน่	4G	ทีผ่่านไปน้ัน	บริษทัคาดหมายว่าน่าจะมกีารท�ากจิกรรมการตลาดเพือ่สร้างความรบัรูแ้ละรกัษาฐานลกูค้าน่าจะมมีากขึน้

ในปี	2559	นี้

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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13 การรับรองความถูกตอง
ของขอมูล

IMAGINIA
The Playland of Imagination

			 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว	 และด้วยความระมัดระวัง	 บริษัทขอรับรองว่า	 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน	 ไม่เป็นเท็จ	 ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด	 หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ	 นอกจากนี	้

บริษัทขอรับรองว่า

	 (1)	 งบการเงินและข้อมลูทางการเงนิทีส่รปุมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส�าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

	 (2)	 บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี	 เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญทั้งของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

	 (3)	 บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	 และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว	 

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน	ณ	 วันท่ี	 29	 กุมภาพันธ์	 2559	 ต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว	 ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน	รวมทัง้การกระท�าทีม่ชิอบทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงนิของบรษัิทและบริษทัย่อย

	 ในการนี้	 เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว	 บริษัท 

ได้มอบหมายให้	 นายเสริมคุณ	 	 คุณาวงศ์	 เป็นผู้ลงลายมือช่ือก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย	 หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ	 

นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	ก�ากับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

   

		 	 ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอ�านาจ	 นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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14 งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 เสนอ	คณะกรรมการและผู้ถือหุน้	บรษิทั	ซเีอม็โอ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 

ซเีอม็โอ	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 และบรษิทัย่อย	 และของเฉพาะบรษัิท	 ซเีอม็โอ	 จ�ากดั	 (มหาชน)	

ตามล�าดับ	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

และงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เฉพาะกิจการ	 งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นเฉพาะกิจการ	 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 

รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัและหมายเหตุเรือ่งอืน่ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง

ตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน

ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจ

สอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดให้

ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่

กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธี

การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น

ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้	แสดงฐานะการ

เงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทั	ซเีอม็โอ	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	

และของเฉพาะบริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	 (มหาชน)	ตามล�าดับ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	 

ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ	 และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ	ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั	โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
	 โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ	 2	 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน�านโยบายการบัญชีใหม่มา

ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2558	 งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

ทางการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2557	ที่แสดงเป็น

ข้อมลูเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีต่รวจสอบ

แล้ว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2557	และหลังจากปรับปรุงรายการตาม

ที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ	 2	 นอกจากนี้งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวม	และงบกระแสเงินสดรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ที่แสดงเป็นข้อมูล

เปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ	2	แล้ว

(นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	9445

บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

กรุงเทพฯ	29	กุมภาพันธ์	2559
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 หมายเหตุ	 2558	 2557	 2557	 2558	 2557

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 31,097,943.29	 21,807,443.94	 4,001,921.93	 7,088,321.25	 2,207,876.34

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 5,	7	 289,246,990.62	 346,975,951.80	 284,812,832.35	 196,670,749.58	 199,556,840.80

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	 	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 10,100,000.00	 2,200,000.00	 59,000,000.00	 65,800,000.00

	 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 8	 15,982,888.88		 20,206,792.15	 13,009,271.79		 13,740,177.60	 15,340,423.12

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	 	 -	 -	 25,224,048.91	 -	 -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 336,327,822.79	 399,090,187.89	 349,248,074.98	 276,499,248.43	 282,905,140.26

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน	 14,	17	 13,113,114.54	 11,159,493.69	 9,715,406.45	 751,322.25	 743,898.33

	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 9	 1,151,936.93		 -	 11,563,124.03	 8,749,950.00	 -

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 10	 -	 -	 -	 161,449,600.00	 159,443,492.57

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 11,	14,	17	 732,039,454.70	 651,123,525.91	 551,753,701.62	 151,720,759.81	 122,832,235.63

	 ค่าความนิยม	 	 5	 4,635,859.29	 6,816,249.57	 6,816,249.57	 -	 -

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 12	 15,005,076.98	 16,482,249.22	 5,752,733.06	 11,739,957.93	 13,251,953.86

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 13	 70,277,754.99	 49,311,932.36	 34,132,209.19	 49,322,351.29	 30,848,902.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 836,223,197.43	 734,893,450.75	 619,733,423.92	 383,733,941.28	 327,120,482.61

รวมสินทรัพย์		 	 	 1,172,551,020.22	 1,133,983,638.64	 968,981,498.90	 660,233,189.71	 610,025,622.87

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 หมายเหตุ	 2558	 2557	 2557	 2558	 2557

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 	 จากสถาบันการเงิน	 14	 273,347,591.37	 265,126,449.61	 235,421,275.83	 205,799,835.94	 169,414,503.01

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 5,	15	 193,914,813.97	 242,441,959.05	 131,000,739.03	 129,482,793.44	 115,187,216.77

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก�าหนด

	 	 ช�าระภายใน	1	ปี	 16	 26,586,526.55	 32,879,095.19	 38,230,595.52	 688,669.62	 1,220,100.56

	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

	 	 ช�าระภายใน	1	ปี	 17	 49,164,511.99	 35,500,619.06	 18,104,000.00	 10,836,000.00	 9,933,000.00

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

	 	 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 181,120.00	 83,884.00	 12,000,000.00	 -

	 เงินปันผลค้างจ่าย	 	 -	 9,174,998.81	 9,475,036.00	 -		 -

	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 252,276.36	 -	 -	 -	 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 543,265,720.24	 585,304,241.72	 432,315,530.38	 358,807,299.00	 295,754,820.34

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	สุทธิ	 16	 17,501,801.17		 25,124,050.86	 41,013,045.11	 54,468.87	 743,138.53

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิ	 17	 135,164,249.65	 155,198,671.80	 86,592,689.92	 43,862,635.00	 54,667,000.00

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช	 12	 32,839,193.74	 18,807,129.68	 17,922,547.60	 -	 -

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 18	 2,141,777.00	 2,117,886.00	 4,194,081.43	 1,241,382.00	 1,128,861.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 187,647,021.56	 201,247,738.34	 149,722,364.06	 45,158,485.87		 56,538,999.53

รวมหนี้สิน		 	 	 	 730,912,741.80	 786,551,980.06	 582,037,894.44	 403,965,784.87	 352,293,819.87	
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม

	 หมายเหตุ	 2558	 2557	 2557	 2558	 2557

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ทุนเรือนหุ้น

	 	 ทุนจดทะเบียน

	 	 	 หุ้นสามัญ	222,500,000	หุ้น

	 มูลค่า	หุ้นละ	1	บาท	 	 222,500,000.00	 222,500,000.00	 222,500,000.00	 222,500,000.00	 222,500,000.00

	 หุ้นที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 19

	 	 	 หุ้นสามัญ	194,333,185	หุ้น

	 มูลค่า	หุ้นละ	1	บาท	 	 194,333,185.00	 -	 -	 194,333,185.00	 -	 	

	 หุ้นสามัญ	194,007,835	หุ้น

	 มูลค่า	หุ้นละ	1	บาท	 	 -	 194,007,835.00	 -	 -	 194,007,835.00

	 	 	 หุ้นสามัญ	190,754,935	หุ้น

	 มูลค่า	หุ้นละ	1	บาท	 	 -	 -	 190,754,935.00	 -	 -

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 55,779,669.16	 51,040,910.91	 47,587,716.58	 55,779,669.16		 51,040,910.91

	 ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ	 20	 -	 4,044,033.25	 2,954,218.44	 -	 4,044,033.25

	 ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 4,907,142.73	 4,907,142.73	 4,907,142.73	 -	 -

	 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

	 	 จัดสรรแล้ว

	 	 	 ส�ารองตามกฎหมาย	 21	 8,748,059.30	 8,748,059.30	 8,550,015.47	 8,748,059.30	 8,748,059.30

	 	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 41,802,659.21	 14,864,070.37	 62,986,205.64		 (2,593,508.62)	 (109,035.46)

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 111,769,514.68	 58,548,388.50	 62,147,732.50	 -	 -

	 	 	 รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 417,340,230.08	 336,160,440.06	 379,887,966.36	 256,267,404.84	 257,731,803.00

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 24,298,048.34	 11,271,218.52	 7,055,638.10	 -	 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 441,638,278.42	 347,431,658.58	 386,943,604.46	 256,267,404.84	 257,731,803.00

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,172,551,020.22	 1,133,983,638.64	 968,981,498.90	 660,233,189.71	 610,025,622.87

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 หมายเหตุ	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 3,	5,	25	 	 “ปรับปรุงใหม่”

รายได้จากการให้บริการ	 	 1,368,768,955.47	 1,068,278,718.51	 648,717,999.78		 581,638,316.60
ต้นทุนการให้บริการ	 	 (1,072,127,342.93)	 (866,119,070.59)	 (542,715,486.39)	 (509,317,730.74)
ก�าไรขั้นต้น	 	 	 	 296,641,612.54	 202,159,647.92	 106,002,513.39		 72,320,585.86
รายได้อื่น	 	 	 	 	 8,260,289.23	 19,312,183.77	 16,971,737.74	 13,647,064.13
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 (15,564,895.27)	 (27,224,451.28)	 (4,888,729.09)	 (10,823,158.64)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 (194,447,269.38)	 (191,263,552.22)	 (102,958,080.01)	 (116,639,923.77)
ต้นทุนทางการเงิน		 	 (34,441,568.97)	 (28,579,481.90)	 (16,099,919.26)	 (12,969,442.86)
รายได้เงินปันผล	 	 	 -	 -	 -	 17,049,901.00
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 9	 (680,471.53)	 (5,513,223.84)	 -	 -
ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้การร่วมค้า	 9	 (6,997,764.93)	 -	 -	 -
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 52,769,931.69	 (31,108,877.55)	 (972,477.23)	 (37,414,974.28)
รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้	 12	 (18,532,860.16)	 5,562,502.68		 (1,511,995.93)	 9,825,032.31
ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 	 34,237,071.53	 (25,546,374.87)	 (2,484,473.16)	 (27,589,941.97)

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน
	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลัก
	 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์
	 ของพนักงาน	-	สุทธิภาษีเงินได้	 	 -	 214,312.35	 -	 (3,045.25)
	 ก�าไรจากการตีราคาที่ดิน	-	สุทธิภาษีเงินได้	 	 53,221,126.18	 -	 -	 -
“รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไร
	 หรือขาดทุนในภายหลัง”	 	 -	 -	 -	 -
ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 87,458,197.71	 (25,332,062.52)	 (2,484,473.16)	 (27,592,987.22)

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 26,938,588.84	 (32,661,954.29)	 (2,484,473.16)	 (27,589,941.97)
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 7,298,482.69	 7,115,579.42	 -		 -
	 	 	 	 	 	 	 34,237,071.53	 (25,546,374.87)	 (2,484,473.16)	 (27,589,941.97)
การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 80,159,715.02	 (32,447,641.94)	 (2,484,473.16)	 (27,592,987.22)
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 7,298,482.69		 7,115,579.42	 -	 -
	 	 	 	 	 	 	 87,458,197.71	 (25,332,062.52)	 (2,484,473.16)	 (27,592,987.22)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้น	 24
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 0.139	 (0.170)	 (0.013)	 (0.144)
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต้นหุ้นปรับลด	 	 0.139	 (0.169)	 (0.013)	 (0.143)
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	:
	 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น	 (1,953,620.85)	 (1,444,087.24)	 (7,423.92)	 (9,294.17)
	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 17,500,000.00	 1,000,000.00	 79,000,000.00		 14,500,000.00
	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 (8,500,000.00)	 (10,000,000.00)	 (72,200,000.00)	 (57,300,000.00)
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 2,200,000.00	 -	 2,200,000.00	 -
	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 -	 -	 (7,849,700.00)	 (599,900.00)
	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	 (9,065,028.57)	 (552,125.00)	 (9,065,028.57)	 (552,125.00)
	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	 -	 -	 4,590,129.61	 20,846,173.94
	 เงินสดรับจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	 -	 33,400,000.00	 -		 22,900,000.00
	 ซื้อสินทรัพย์ถาวร	 (97,625,689.69)	(147,767,790.49)	 (52,795,710.55)	 (56,020,955.35)
	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 1,111,193.45	 2,932,156.07	 281,473.83	 102,945.79
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (96,333,145.66)	(122,431,846.66)	 (55,846,259.60)	 (56,133,154.79)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	:
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
	 	 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ	 8,221,141.76	 9,705,173.78	 36,385,332.93	 177,958.75
	 เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	 (37,269,557.56)	 (38,903,339.65)	 (1,220,100.60)	 (1,210,884.24)
	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 10,598.56	 490,453.00	 12,000,000.00	 (393,217.00)
	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 40,300,000.00	 79,600,000.00		 -	 64,600,000.00
	 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 (46,670,529.22)	 (17,696,529.57)	 (9,901,365.00)	 -
	 เงินปันผลจ่าย		 (6,900,478.81)	 (22,676,585.69)	 -	 (19,075,793.50)
	 เงินสดรับช�าระจากการเพิ่มทุน	 612,650.00	 6,455,220.00	 612,650.00	 6,455,220.00
	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น	 5,650,300.00	 400,756.00	 -	 -
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 (36,045,875.27)	 36,981,930.87	 37,876,517.33	 50,946,501.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 10,778,681.17	 (2,194,477.99)	 4,880,444.91	 (5,516,301.88)
เงินสดลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 (1,488,181.82)	 -	 -	 -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันต้นปี	 21,807,443.94	 24,001,921.93	 2,207,876.34	 7,724,178.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี	 31,097,943.29	 21,807,443.94	 7,088,321.25	 2,207,876.34

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน
	 ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 -	 24,099,130.51	 -	 -
	 เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลงจากการหักลบกลบหนี้	 2,200,000.00	 -	 2,200,000.00	 (33,000,000.00)
	 ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน	 23,354,739.23	 17,662,845.07	 -	 -
	 ลูกหนี้อื่นจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	 1,100,000.00	 -	 1,100,000.00	 -
	 เจ้าหน้ีซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี	 (4,790,271.93)	 2,241,760.46	 (1,147,133.72)	 (153,157.69)

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	:
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 52,769,931.69	 (31,108,877.55)	 (972,477.23)	 (37,414,974.28)
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
	 	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 ค่าเสื่อมราคา	 99,371,851.43	 81,510,472.08	 22,753,022.14	 14,493,864.90
	 	 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	 -		 3,395,327.72	 -	 2,758,889.17
	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 2,288,970.60	 1,837,963.88	 -	 3,205,524.88
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 (1,161,893.56)	 -	 543,592.57	 -
	 	 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า	 330,313.70	 -	 785,704.60	 -
	 	 (กลับรายการ)	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	 -	 -	 2,000,000.00	 8,391,199.55
	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	 -	 (8,175,951.09)	 -	 (6,195,984.30)
	 	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร	 889,143.75	 80,225.45	 (274,443.32)	 (53,685.73)
	 	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายตัดบัญชี	 285,908.38	 1,486,021.90	 -		 1,475,570.24
	 	 ประมาณการหนี้สิน	 -	 1,800,000.00	 -		 1,800,000.00
	 	 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 242,499.58	 260,724.01	 112,521.00	 104,858.01
	 	 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนที่ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 407,425.00	 1,340,689.14	 407,425.00	 1,340,689.14
	 	 รายได้เงินปันผล	 -	 -	 -	 (17,049,901.00)
	 	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 680,471.53	 5,513,223.84	 -	 -
	 	 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้การร่วมค้า	 6,997,764.93	 -	 -	 -
	 	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	 34,441,568.97	 28,579,481.90	 16,099,919.26	 12,969,442.86
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
	 และหนี้สินด�าเนินงาน	 197,543,956.00	 86,519,301.28	 41,455,264.02	 (14,174,506.56)
สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง
	 	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 52,050,669.82	 (54,240,157.88)	 (1,074,664.42)	 3,626,856.97
	 	 งานระหว่างท�า	 3,779,817.05	 (7,197,520.36)	 1,600,245.52	 (560,096.26)
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 14,992,153.96	 14,824,579.31	 (1,564,666.80)	 11,200,443.28
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)
	 	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 (37,537,439.20)	 109,824,974.63	 5,442,710.39	 26,901,811.02
	 เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 230,829,157.63	 49,731,176.98	 55,858,888.71	 26,994,508.45
	 	 จ่ายช�าระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 -	 (2,069,029.00)	 -	 -
	 	 จ่ายดอกเบี้ย	 (34,448,658.01)	 (28,580,376.31)	 (16,099,919.26)	 (12,969,442.86)
	 	 จ่ายภาษีเงินได้	 (53,222,797.52)	 (35,826,333.87)	 (16,908,782.27)	 (14,354,713.69)
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 143,157,702.10	 83,255,437.80	 22,850,187.18	 (329,648.10)

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	 ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (“กลุ่มบริษัท”)	 

โดยการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

	 	 ประเทศ	 	 สัดส่วนการถือหุ้นและ

	 	 ที่จัดตั้งและ	 	 สิทธิออกเสียงของ

	 	 สถานที่หลัก	 	 กิจการ	(ร้อยละ)

	 ชื่อบริษัทย่อย	 ของธุรกิจ	 กิจกรรมหลัก	 2558	 2557

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 ไทย	 ให้เช่าสื่ออุปกรณ์	รับงานด้านติดตั้ง	 99.99	 99.99

	 	 ภาพ	แสง	เสียง	และเอฟเฟค

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 ไทย	 รับท�าสไลด์มัลติวิชชั่น	วีดีโอ	 99.95	 99.95

	 	 มัลติมีเดีย	คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 ไทย	 รับจ้างติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 40.0	 40.00

	 บริษัท	โธธ	มีเดีย	จ�ากัด	 ไทย	 ธุรกิจสื่อการตลาดออนไลน์	 -	 35.00

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 ไทย	 ให้บริการจัดงานในรูปแบบ	 60.00	 60.00

	 	 	 	 	 ของงานเลี้ยงส่วนบุคคล	งานแต่งงาน

	 	 	 	 	 งานวันเกิด	และการจัดงานเลี้ยง

	 	 	 	 	 ในรูปแบบอื่นๆ

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	 ไทย		 ให้เช่าสื่ออุปกรณ์	รับงานด้าน	 39.99	 -

	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 	 ติดตั้งภาพ	แสง	เสียง	และเอฟเฟค

	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 ไทย	 จัดงานคอนเสิร์ต	งานแสง	สี	เสียง	 69.99	 -

	 	 	 	 	 มัลติมิเดีย	ทุกชนิด

บริษัทย่อยที่ถือโดย	บริษัท	พีเอ็ม

 เซ็นเตอร์	จ�ากัด

	 บริษัท	เซ็ทอัพ	โซลูชั่น	จ�ากัด	 ไทย	 บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพ	 99.99	 99.99

	 (เลิกกิจการแล้ว)	 	 	 แสง	เสียง	และเทคนิคพิเศษที่ใช้

	 	 	 	 	 ในเชิงพาณิชย์	พร้อมบริการขนส่ง

	 งบการเงินของบริษัท	เอ็กโปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	บริษัท	โธธ	มีเดีย	จ�ากัด	และบริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯ	จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ	50	เนื่องจากบริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมนโยบาย

ทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว	งบการเงินของบริษัท	เอ็กโปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	บริษัท	โธธ	มีเดีย	จ�ากัด	

และบริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯ	จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ	50	

เนื่องจากบริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว

1. ข้อมูลทัว่ไป
	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2534	

และบริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 จาก	 “บริษัทจ�ากัด”	 เป็นนิติบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 เมื่อวันท่ี	 29	 ธันวาคม	 2546	 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ	 

งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ	 โดยมีที่อยู่ตามท่ีจดทะเบียน	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 4/18-19	 ซอยนวลจันทร์	 56	 แขวงนวลจันทร	์ 

เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน
	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)	รวมถึงการตีความ

และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี	(“สภาวชิาชพีบญัช”ี)	และกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

	 การแสดงรายการในงบการเงิน	ได้ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัท่ี	28	กนัยายน	

2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย	 และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท	 ซ่ึงการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ	 ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย	 บริษัทได้ 

จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับ	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 

และค่าใช้จ่าย	การประมาณและข้อสมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆท่ีผูบ้รหิารมคีวามเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล 

ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น	ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน�าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์

และหนี้สินนั้นๆ	 ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่

ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ	 การปรับประมาณการ 

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน	 หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ันๆ	

และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต	หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	เรื่อง	งบการเงินรวม

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	 10	 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม	 โดยใช้แทน

เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	เรื่อง	งบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ	มาตรฐานฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบัการพจิารณาว่าผูล้งทนุมอี�านาจการควบคมุหรอืไม่	

กล่าวคือ	 ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนได้	หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย

ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	 และตนสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผล

ตอบแทนนัน้ได้	ถงึแม้ว่าตนจะมสัีดส่วนการถอืหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึง่กต็าม	การเปลีย่นแปลง

ทีส่�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างมากในการทบทวนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอี�านาจควบคมุในกจิการ

ที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	เรื่อง	การร่วมการงาน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 11	 มีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการก�าหนดประเภทของการร่วม 

การงาน	โดยกลุม่บรษิทัต้องจดัประเภทการร่วมการงานใหม่เป็นการร่วมค้าทีก่จิการมีสทิธใินสนิทรพัย์สทุธ	ิซึง่เป็นผลให้ต้อง

เปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีรวมตามสัดส่วน	(Proportionate	consolidation)	เป็นวิธีส่วนได้เสีย	(Equity	method)	ดังนั้น

จึงมีผลกระทบต่อการรับรู้สินทรัพย์	หนี้สิน	และก�าไรขาดทุน	และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัท	รายละเอียดอื่นๆ	 

เกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 31	ธันวาคม	2557	 1	มกราคม	2557

	 ตามที่เคยเสนอ	 	 	 ตามที่เคยเสนอ

	 รายงานไว้แล้ว	 TFRS11	 ปรับปรุงใหม่	 รายงานไว้แล้ว	 TFRS11	 ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 23,463	 (1,655)	 21,808	 29,519	 (5,517)	 24,002

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 346,870	 106	 346,976	 288,111	 (3,298)	 284,813

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 8,000	 2,100	 10,100	 1,100	 1,100	 2,200

งานระหว่างท�า	 -	 -	 -	 13,558	 (549)	 13,009

เงินลงทุนในการร่วมค้า	 -	 -	 -	 -	 11,563	 11,563

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 -	 -	 -	 34,249	 (117)	 34,132

รวมสินทรัพย์	 378,333	 551	 378,884	 366,537	 3,182	 369,719

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 241,391	 1,051	 242,442	 127,818	 3,182	 131,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ

		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 681	 (500)	 181	 -	 -	 -

รวมหนี้สิน	 	 242,072	 551	 242,623	 127,818	 3,182	 131,000

	 บริษัทฯ	 น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุม 

บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 คือ	 จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้ 

เป็นของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ 

การเงินรวม

	 บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	 โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และการร่วมค้าตาม

วิธีราคาทุน

	 ตามรายงานการประชุมวิสามัญ	 ของบริษัท	 เซ็ทอัพ	 โซลูชั่น	 จ�ากัด	 ลงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ได้มีมติให้บริษัท	 

เซ็ทอพั	โซลชูัน่	จ�ากดั	เลกิกจิการ	และกจิการได้จดทะเบยีนเลกิกจิการกบักรมพฒันาธรุกจิการค้าแล้วเมือ่วันที	่11	มกราคม	2559

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

	 ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2557)	 และฉบับใหม่ที่ออก

โดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี	 1	 มกราคม	 2558	 มาถือปฏิบัต	ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ

บญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน	การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย	อย่างไรกต็าม	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวข้างต้นบางฉบบัมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ	ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันที

ในก�าไรขาดทุน	หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือทยอยรับรู้ในก�าไรขาดทุนก็ได้

	 	 ในอดตีบรษิทัฯและบรษัิทย่อยรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัยทนัทใีน

ก�าไรหรอืขาดทนุในงวดทีเ่กดิรายการ	ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยประเมนิว่าเมือ่น�ามาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนีม้า

ใช้ในปี	2558	และเปลี่ยนมารับรู้รายการก�าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�าไรสะสมยกมาในงบการเงิน

	 	 ผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับงวดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 (214)	 3

	 ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 214	 (3)

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง	(บาทต่อหุ้น)	 (0.01)	 -

	 ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	ลดลง	(บาทต่อหุ้น)	 (0.01)	 -
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	 หน่วย	:	พันบาท

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 	 ตามที่เคยเสนอ

	 	 	 	 รายงานไว้แล้ว	 TAS19	 TFRS11	 ปรับปรุงใหม่

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน

	 เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 (116,644)	 4	 -	 (116,640)

รายได้ทางภาษีเงินได้	 9,826	 (1)	 -	 9,825

ขาดทุนส�าหรับปี	 (106,818)	 3	 -	 (106,815)

ผลก�าไรจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 ประกันภัยส�าหรับ

	 	 โครงการผลประโยชน์

	 	 ของพนักงาน	-	สุทธิภาษีเงินได้	 -	 (3)	 -	 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 -	 (3)	 -	 -

งบกระแสเงินสดรวม

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 77,341	 -	 5,914	 83,255

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 (120,879)	 -	 (1,553)	 (122,432)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 37,482	 -	 (500)	 36,982

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ลดลงสุทธิ	 (6,056)	 -	 3,861	 (2,195)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

	 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อยการร่วมการงาน	

บริษัทร่วม	 รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว	 มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย

	 หน่วย	:	พันบาท

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

	 	 	 	 ตามที่เคยเสนอ

	 	 	 	 รายงานไว้แล้ว	 TAS19	 TFRS11	 ปรับปรุงใหม่

งบก�าไรขาดทุน

	 และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม

รายได้จากการให้บริการ	 1,074,714	 -	 (6,435)	 1,068,279

ต้นทุนการให้บริการ	 (876,648)	 -	 10,529	 (866,119)

รายได้อื่น	 	 19,725	 -	 (413)	 19,312

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 (192,732)	 (268)	 1,736	 (191,264)

ต้นทุนทางการเงิน	 (28,675)	 -	 96	 (28,579)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

	 ในการร่วมค้า	 -	 -	 (5,513)	 (5,513)

รายได้ทางภาษีเงินได้	 5,509	 53	 -	 5,562

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี	 1,893	 (215)	 -	 1,678

ผลก�าไรจากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์

	 	 ประกันภัยส�าหรับ

	 	 โครงการผลประโยชน์

	 	 ของพนักงาน	-	สุทธิภาษีเงินได้	 -	 215	 -	 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม	 -	 215	 -	 -
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งานระหว่างท�า

	 ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	จะบันทึกเป็นงานระหว่างท�า	โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลด

เงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 (ถ้ามี)	 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็น	 “ส่วนลดมูลค่า

เงินลงทุน”	ในส่วนของผู้ถือหุ้น	โดยจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

	 กลุ่มบริษทั	แสดงมลูค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถ่อืไว้เพ่ือขายด้วยจ�านวนทีต่�า่กว่าระหว่าง	มลูค่าตามบญัชกีบัมลูค่ายตุธิรรม

หักต้นทุนในการขาย

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่	ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่	24	มีนาคม	2558	โดยวิธีราคาตลาด

	 อาคาร	และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 

ดังต่อไปนี้	:-

	 	 	 	 	 อายุการให้ประโยชน์	(จ�านวนปี)

	 อาคาร	 	 	 30	

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 5	

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 3,	5	

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 3,	5	

	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 5

	 ยานพาหนะ	 	 5	

		 วัสดุคงเหลือแสดงด้วยวิธีราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน	และตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการเบิกใช้

สัญญาเช่าทางการเงิน

	 กลุม่บรษิทับนัทกึอปุกรณ์ด�าเนนิงาน	และยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงนิเป็นสินทรพัย์และหนีส้นิด้วยจ�านวนเท่ากับ

ราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า	ณ	วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าส�าหรับการคิดลดหรือค�านวณมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 

ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า	โดยดอกเบีย้จ่ายจะถกูบนัทกึตามงวดต่างๆ	ตลอดอายสุญัญาเช่าตามยอดคงเหลอืของเจ้าหน้ีตามสญัญา

เช่าทางการเงินในแต่ละปี

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

	 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มาตรฐานฉบบันีก้�าหนดแนวทางเกีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรมและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการวดัมลูค่ายตุธิรรม	

กล่าวคือ	 หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น	 กิจการ

จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้	 และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบ 

จากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

	 จากการประเมินเบื้องต้น	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่าง 

เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

	 ในระหว่างปี	สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง	(ปรบัปรงุ	2558)	จ�านวน

หลายฉบบั	ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีมี่รอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2559	มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะ

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ	งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ	รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ	รายได้

จากงานที่เสร็จแล้วและยังไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า

	 รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ	 โดยถือตามสัดส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น

เทียบกับต้นทุนประมาณของงานนั้นๆ	รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ	ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุน

ในงบก�าไรขาดทุน

	 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้างดูแลงานด้านติดตั้ง	ภาพ	แสง	เสียง	และเอฟเฟคต่างๆ	รับรู้เป็นรายได้เมื่อ

งานแล้วเสร็จ

	 รายได้จากการบริการรับจ้างท�าสไลด์	มัลติวิชั่น	วีดีโอ	มัลติมีเดีย	และคอมพิวเตอร์	กราฟฟิค	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบ

งานให้ลูกค้า

	 รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

	 ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างท�า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด	 ได้แก่	 เงินสดในมือ	 และเงินฝากธนาคารทุกประเภท	 

และเงินฝากประจ�าที่มีวันครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนหนี้ท่ีคาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 โดยประมาณ 

จากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

120 121



ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน	

โดยการประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาท�างาน

ถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน	 อัตรา

คิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น	 การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวค�านวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

	 เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง	กลุ่มบริษัทรับรู้ผลก�าไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ประมาณการหนี้สิน

	 กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว	และมคีวามเป็น

ไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่บรษิทัจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้	และกลุม่บรษิทัสามารถประมาณมูลค่า

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	 วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

บรษิทัฯ	จะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้นัน้

	 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลด

มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	 จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 กลุม่บรษัิทจะบนัทึกภาษีเงนิได้รอการตดับัญชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุน้หากภาษทีีเ่กิดขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทกึโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรายการ	สนิทรพัย์และหนีสิ้นท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลืออยู่	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�าไร

หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส�าหรับปี	ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก

จ�าหน่ายและช�าระแล้วและจ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี

	 ในการค�านวณก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยการหารก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ได้

รวมผลกระทบจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส�าหรับปี

เครื่องมือทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า	และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง 

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล

ท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนท่ีประมาณการไว้	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี	้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกิดขึน้

จากลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

	 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิด

ขึน้จากสนิค้าคงเหลอืนัน้	โดยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบั	พจิารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิหกัด้วยค่า

ใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น	และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้า

แต่ละชนิด

สัญญาเช่า

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	 ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า 

ดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิก 

ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการใช้งาน	และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน	 อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก 

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยม

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม	ณ	 วันท่ีได้มา	 ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง

ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 หรือ	 หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 รวมทั้งการเลือกอัตรา

คิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน	 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”

ลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 -	 1,460

		 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 -	 4,660

		 กิจการร่วมค้า	ซีเอ็มโอ	-	แซ๊ป	 -	 786	 -	 -

		 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 13,087	 -	 13,087	 -

รวมลูกหนี้การค้า	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 13,087	 786	 13,087	 6,120

ลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 4,719	 -

		 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 2,838	 -

รวมลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 7,557	 -

ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 2,320	 20

		 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 -	 2

		 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 3	 -

		 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 3	 -

		 กิจการร่วมค้า	ซีเอ็มโอ-แซ็ป	 -	 65	 -	 53

		 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 240	 -	 -

รวมดอกเบี้ยค้างรับ	–	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 305	 2,326	 75

เงินปันผลค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 -	 4,590

รวมเงินปันผลค้างรับ	–	กิจการ

		 ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 -	 4,590

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บริษัทฯ	 มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้น

สามญัและ/หรือเป็นกรรมการชดุเดยีวกัน	ผลของรายการดงักล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงนิตามมลูฐานทีต่กลงร่วมกนัโดยบริษทัฯ	และบคุคล 

และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้	บริษัทฯ	มีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

รายการระหว่างบริษัทฯ	

	 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

			ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

	 รายได้จากการบริการ	 -	 3,115	 -	 1,476

	 รายได้เงินปันผล		 -	 -	 -	 17,050

	 รายได้อื่นๆ	 	 -	 -	 8,087	 2,400

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 94	 198	 4,996	 3,563

	 ต้นทุนบริการ	 	 -	 27	 70,993	 49,411

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 -	 -	 -	 8,391

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 	 -	 -	 2,148	 6,823

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 -	 -	 151	 -

กรรมการ

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 3	 -	 -	 -

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 410	 660	 -	 -

	 บริษัทฯ	มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกก�าไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

	 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 47,707,435.64		 37,216,952.86		 25,026,725.00		 26,386,248.00

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	 124,382.17		 14,313,363.44	 91,238.92	 85,140.44

รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บรหิารส�าคญั	 47,831,817.81		 51,530,316.30		 25,117,963.92		 26,471,388.44

	 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้ท�าสญัญาเกษยีณอายกุารท�างานก่อนก�าหนดกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

ของบริษัท	2	ท่าน	โดยได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาทั้งหมดจ�านวน	14.18	ล้านบาท
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	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 13,636	 7,322

		 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 6,769	 6,173

		 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 2,136	 784	 		

บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 2,998	 -

		 รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 25,539	 14,279

		 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 -	 311

		 รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 -	 311

		 เจ้าหนี้ทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 53	 -

		 รวมเจ้าหนี้ทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 53	 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด

	 	 (อัตราดอกเบี้ย	6.5%)	 -	 -	 12,000	 -

		 กรรมการ	(ไม่คิดดอกเบี้ย)	 -	 181	 -	 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

		 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 181	 12,000	 -

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 47,000	 58,300

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 5,000	 7,500

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 2,700	 -

	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 2,700	 -

	 กิจการร่วมค้า	ซีเอ็มโอ-แซ็ป	 -	 4,200	 -	 2,200

	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 7,000	 -	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 11,200	 57,400	 68,000

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -	 (1,100)	 -	 (2,200)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	 -	 10,100	 57,400	 65,800

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

		 	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 4,200	 2,200	 68,000	 25,200

		 	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -	 3,000	 72,200	 57,300

		 	 ลดลงระหว่างปี	 (4,200)	 (1,000)	 (81,200)	 (14,500)

		 	 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 4,200	 59,000	 68,000

 	 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

		 	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 7,000	 -	 -	 -

		 	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 8,500	 7,000	 -	 -

	 	 ลดลงระหว่างปี	 (15,500)	 -	 -	 -

		 	 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 7,000	 -	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

		 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 11,200	 59,000	 68,000

	 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MOR	ต่อปี
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 13,087,160.88	 786,450.00		 13,087,160.88	 6,120,495.01

	 ลูกหนี้การค้าอื่น	 278,728,096.32		 309,628,074.71		 174,319,061.18		 186,167,638.89

รวมลูกหนี้การค้า	 291,815,257.20		 310,414,524.71		 187,406,222.06		 192,288,133.90

	 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (26,852,179.62)	 (24,563,209.02)	 (15,775,681.63)	 (15,775,681.63)

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 264,963,077.58		 285,851,315.69		 171,630,540.43		 176,512,452.27

ลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้ค่าหุ้น	 375,000.00	 -	 -	 -

	 ลูกหนี้อื่น		 2,341,323.80	 9,860,989.70	 1,342,658.03	 8,660,925.45

	 ลูกหนื้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 7,557,458.71	 -

	 เงินล่วงหน้าพนักงาน	 7,588,435.87	 5,094,172.06	 5,968,584.97	 2,643,951.30

	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 3,152,410.67	 3,890,759.09	 1,415,265.11	 1,694,441.61

	 เงินมัดจ�าซื้อสินค้า	 183,983.33		 33,251,403.95	 -	 -

	 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด	 8,530,617.55	 8,310,480.02	 5,554,926.95	 5,036,931.52

	 เงินปันผลค้างรับ	 -	 -	 -	 4,590,129.61

	 ดอกเบีย้ค้างรบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	 -	 305,427.41	 2,325,813.38	 75,167.13

	 ลูกหนี้กรมสรรพากร	 119,002.97	 538,017.96	 -	 -

	 อื่นๆ	 	 	 2,509,269.85	 389,516.92	 922,177.00	 389,516.91

รวมลูกหนี้อื่น	 24,800,044.04		 61,640,767.11		 25,086,884.15		 23,091,063.53

	 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (516,131.00)	 (516,131.00)	 (46,675.00)	 (46,675.00)

รวมลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 24,283,913.04		 61,124,636.11		 25,040,209.15		 23,044,388.53

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 289,246,990.62		 346,975,951.80		 196,670,749.58		 199,556,840.80

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

		และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทย่อย

		 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 -	 -	 -	 -

		 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -	 -	 12,000	 -

		 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 -	 12,000	 -

		 กรรมการ

		 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 181	 84	 -	 -

		 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 11	 490	 -	 -

		 ลดลงระหว่างปี	 -	 (393)	 -	 -

		 ลดลงจากบริษัทย่อยที่ขาย	 (192)	 -	 -	 -

		 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 181	 -	 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

				ที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 181	 12,000	 -

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

เงินสดในมือ		 342,000.00	 429,672.50	 85,000.00	 70,000.00

เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย์	 25,362,736.48		 20,864,635.57	 6,941,523.48	 2,076,961.62

เงินฝากธนาคาร	-	กระแสรายวัน	 5,393,206.81	 513,135.87	 61,797.77	 60,914.72

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 31,097,943.29		 21,807,443.94	 7,088,321.25	 2,207,876.34
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	 เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2555	สถาบันการศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง	ได้ท�าข้อเสนอการผ่อนช�าระหนี้ส�าหรับหนี้ค้างช�าระที่เกิน	12	เดือน	

รวมจ�านวน	7.30	ล้านบาท	โดยตกลงผ่อนช�าระค่าจ้างให้กับบริษัทฯ	ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่	23	ตุลาคม	2557	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

สถาบนัการศกึษาดงักล่าวมยีอดคงค้างช�าระเป็นจ�านวน	0.47	ล้านบาท	ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	คาดว่าจะได้รบัช�าระหนีด้งักล่าวครบถ้วน

ตามข้อเสนอการผ่อนช�าระหนี้	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

	 ลกูหนีท้ีค้่างเกินก�าหนดเกนิกว่า	12	เดอืน	จ�านวน	5.89	ล้านบาท	ส่วนทีย่งัไม่ได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเป็นลกูหนีก้ารค้ารัฐวสิาหกิจ

และสถาบันการศึกษา	ซึ่งฝ่ายบริหารก�าลังติดตามและเชื่อว่าท้ายที่สุดจะสามารถเรียกเก็บได้

8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

สินค้าส�าเร็จรูป	 771,434.40	 -	 771,434.40	 -

งานระหว่างท�า	 16,073,837.04	 21,069,174.71		 12,968,743.20	 15,340,423.12

รวมสินค้าคงเหลือ	 16,845,271.44	 21,069,174.71		 13,740,177.60	 15,340,423.12

ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 (862,382.56)	 (862,382.56)	 -	 -

รวมสินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 15,982,888.88	 20,206,792.15		 13,740,177.60	 15,340,423.12

	 ลูกหนี้การค้า	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 “ปรับปรุงใหม่”

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 13,087,160.88	 -	 13,087,160.88	 1,167,150.00

	 เกินก�าหนดช�าระ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 -	 112,350.00	 -	 -

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 -	 -	 -	 618,727.50

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 -	 -	 -	 444,103.50

	 เกิน	12	เดือน	 -	 -	 -	 2,430,258.26

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บกิจการ

	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 -	 -	 -	 95,530.75

	 เกินก�าหนดช�าระ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 -	 674,100.00	 -	 1,364,725.00

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 13,087,160.88	 786,450.00	 13,087,160.88	 6,120,495.01

ลูกหนี้การค้าอื่นๆ

	 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 126,252,939.90		 104,495,254.74	 70,075,325.86		 50,706,301.89

	 เกินก�าหนดช�าระ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 49,096,565.73	 72,983,527.92	 30,781,665.54		 37,602,927.76

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 8,973,762.05	 36,142,041.40	 8,567,337.50		 27,158,045.34

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 2,171,390.12	 3,506,914.64	 1,064,757.00	 1,704,366.04

	 เกิน	12	เดือน	 31,113,229.62	 40,369,378.48	 19,627,456.63		 30,206,794.09

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ	-	อื่นๆ

	 ยังไม่ครบก�าหนดการเรียกเก็บ	 39,309,477.88	 34,779,231.25	 25,428,429.85		 23,285,943.79

	 เกินก�าหนดการเรียกเก็บ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 4,769,752.24	 12,743,420.44	 3,407,982.85		 11,091,312.29

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 1,319,569.98	 1,853,088.26	 158,620.00	 1,656,730.11

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 12,966,191.22	 -	 12,452,268.37	 -

	 เกิน	12	เดือน	 2,755,217.58	 2,755,217.58	 2,755,217.58	 2,755,217.58

รวมลูกหนี้การค้าอื่น	 278,728,096.32		 309,628,074.71		 174,319,061.18		 186,167,638.89

	 รวม	 	 	 291,815,257.20		 310,414,524.71		 187,406,222.06		 192,288,133.90

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (26,852,179.62)	 (24,563,209.02)	 (15,775,681.63)	 (15,775,681.63)

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 264,963,077.58		 285,851,315.69		 171,630,540.43		 176,512,452.27
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	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�าคัญ	มีดังนี้

	 	 หน่วย	:	พันบาท

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	 กิจการร่วมค้า	

	 โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 ซีเอ็มโอ	-	แซ๊ป	 รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 17,500	 -	 17,500

สินทรัพย์หมุนเวียน	 1,770	 -	 1,770

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 25,000	 -	 25,000	

หนี้สินหมุนเวียน	 27,970	 -	 27,970

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

รายได้รวม	 -	 13	 13

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี	 (1,200)	 (160)	 (1,360)

	 การกระทบยอดข้อมูลสรุปทางการเงินข้างต้นไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ

	 โชว์	คอร์ป	จ�ากัด

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 16,300

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า	(ร้อยละ)	 50%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 8,150

หัก	ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้การร่วมค้า	 (6,998)

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 1,152	
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	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2557	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	จ�านวน	11,998	หุ้น	มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้	100	บาท	เรียกช�าระแล้ว	50	บาท	เป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	60	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	จ�านวน	5	ล้านบาท	

เป็นหุ้นจ�านวน	4,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1,250	บาท	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท)	และมีส่วนต่างของราคาทุนที่สูงกว่าราคา

ตามบัญชี	ณ	วันที่	1	กรกฎาคม	2551	ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานเป็นจ�านวนเงินประมาณ	4.64	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2558	บริษัทฯ	ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	โธธ	มีเดีย	จ�ากัด	จ�านวน	1,750	หุ้น	

เป็นมูลค่า	 3.30	 ล้านบาท	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้บันทึกผลก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	1.16	ล้านบาท	และได้บันทึกผลขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	0.54	ล้านบาท

	 ณ	วันที่จ�าหน่ายหุ้น	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท	โธธ	มีเดีย	จ�ากัด	แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 1,488

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 4,085

สินค้าคงเหลือ	 444

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 405

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 428

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 902

ค่าความนิยม	 2,180

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 (7,463)

เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 (191)

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	 (219)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 79

สินทรัพย์สุทธิ	 2,138

เงินสดที่ได้รับทั้งหมด	 3,300

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ออกไป	 (1,488)

เงินสดรับทั้งหมด	 1,812

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 1,162

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในก�าไรส�าหรับปีในงบก�าไรขาดทุนรวม
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ประกอบด้วย:
	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม

	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 ณ	วันที่	1	 	 	 ลดลงจากการ	 ณ	วันที่	31

	 มกราคม	2558	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 จ�าหน่ายบริษัทย่อย	 ธันวาคม	2558

ราคาทุน

		 ที่ดิน

	 -	 ราคาทุน	 65,702,303.07	 -	 -	 -	 65,702,303.07

	 -	 ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคา	 73,185,973.54	 66,526,407.73	 -	 -	 139,712,381.27

	 รวม	 	 138,888,276.61	 66,526,407.73	 -	 -	 205,414,684.34

		 อาคาร	 288,022,826.73	 2,516,480.73	 -	 -	 290,539,307.46

		 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 48,056,110.20	 11,181,433.70	 -	 534,759.69	 58,702,784.21

		 อาคารและอุปกรณ์

	 	 บนพื้นที่เช่า	 -	 1,493,125.59	 -	 -	 1,493,125.59

		 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 547,011,688.66	 92,369,353.96	 10,040,600.33	 414,770.79	 628,925,671.50

		 เครื่องใช้ส�านักงาน	 70,008,980.55	 4,941,721.90	 -	 1,320,593.74	 73,630,108.71

		 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 3,080,326.85	 307,435.14	 -	 476,709.72	 2,911,052.27

		 ยานพาหนะ	 27,117,997.04	 5,563,831.78	 3,926,776.54	 -	 28,755,052.28

		 งานระหว่างก่อสร้าง	 4,855,371.56	 1,710,194.22	 5,639,125.40	 -	 926,440.38

		 วัสดุ	-	หลอดไฟ	 2,690,292.53	 1,048,074.35	 1,442,746.35	 -	 2,295,620.53

		 วัสดุอื่น	 596,951.75	 2,626,053.78	 485,676.41	 -	 2,737,329.12

รวม	 	 	 1,130,328,822.48	 190,284,112.88	 21,534,925.03	 2,746,833.94	1,296,331,176.39

ค่าเสื่อมราคาสะสม

		 อาคาร	 34,296,739.05	 12,121,503.78	 -	 -	 46,418,242.83

		 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 8,928,546.53	 4,413,067.58	 -	 414,649.49	 12,926,964.62

		 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า	 -	 219,255.33	 -	 219,255.33

		 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 376,008,320.86	 68,241,403.13	 9,121,368.71	 322,045.25	 434,806,310.03

		 เครื่องใช้ส�านักงาน	 34,972,792.93	 10,493,081.37	 -	 1,145,809.59	 44,320,064.71

		 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 2,299,415.13	 325,231.97	 -	 435,882.31	 2,188,764.79

		 ยานพาหนะ	 19,064,844.64	 3,558,308.27	 2,845,670.96	 -	 19,777,481.95

รวม	 	 	 475,570,659.14	 99,371,851.43	 11,967,039.67	 2,318,386.64	 560,657,084.26

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 3,634,637.43	 	 	 	 3,634,637.43

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 651,123,525.91	 	 	 	 732,039,454.70

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 มีจ�านวน	 99.37	 ล้านบาท	 และ	 81.51	 ล้านบาท	 
ตามล�าดับ	ได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนรวม

	 บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 	 ประเทศที่	 เจ้าของและสิทธิในการ	 ก�าไรขาดทุน

	 	 จัดตั้งและ	 ออกเสียงที่ถือโดย	 เบ็ดเสร็จจัดสรร

	 	 สถานที่หลัก	 ส่วนได้เสียที่ไม่มี	 ส�าหรับส่วนได้เสีย	 ส่วนได้เสียที่ไม่มี

	 ชื่อบริษัทย่อย	 ของธุรกิจ	 อ�านาจควบคุม	(ร้อยละ)	 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 อ�านาจควมคุมสะสม

บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น		เทคโนโลยี	จ�ากัด	 ไทย	 60%	 11,373	 21,099

บริษัทย่อยอื่น	 	 ไทย	 0.01%	-	60.01%	 (4,075)	 3,199

รวม	 	 	 	 7,298	 24,298

	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	 บริษัทย่อยอื่น	 รวม

	 เทคโนโลยี	จ�ากัด

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

สินทรัพย์หมุนเวียน	 37,507	 130,145	 167,652

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 14,073	 558,946	 573,019

หนี้สินหมุนเวียน	 15,866	 276,300	 292,166

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 551	 130,334	 130,885

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	(ร้อยละ)	 60%	 0.01%	-	60.01%	 0.01%	-	60.01%

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

รายได้	 170,464	 665,586	 836,050

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส�าหรับปีส่วนของ

		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 11,373	 (4,075)	 7,298

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ

		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 -	 -	 -

เงินสดได้มาจาก	(ใช้ไปใน)

		กิจกรรมด�าเนินงาน	 20,153	 104,084	 124,237

		กิจกรรมลงทุน	 (4,047)	 (43,787)	 (47,834)

		กิจกรรมจัดหาเงิน	 (12,308)	 (57,965)	 (70,273)

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	 3,798	 2,332	 6,130	
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12. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 	 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

	 ณ	วันที่	1	 	 ณ	วันที่	31

	 มกราคม	2558	 ก�าไรขาดทุน	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 มกราคม	2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 4,125	 146		 -	 4,271

ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 173	 -	 -	 173

ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน	 727	 -	 -	 727

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	 1,578	 (1,578)	 -	 -

ประมาณการภาระผูกพัน

	 ผลประโยชน์พนักงาน	 385	 43		 -	 428

ส�ารองรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 809	 43		 -	 852

ประมาณการหนี้สิน	 360	 -	 -	 360

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป	 8,325	 (1,829)	 -	 6,496

ค่าเสื่อมราคาวัสดุสิ้นเปลื้อง	 -	 1,698		 -	 1,698

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 16,482	 (1,477)	 -	 15,005

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 14,637	 -	 13,305	 27,942

ค่าเสื่อมราคา	 	 4,170	 727		 -	 4,897

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 18,807	 727	 13,305	 32,839

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ	ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคง

ใช้งานอยู่	จ�านวน	306.95	ล้านบาท	และจ�านวน	279.86	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ที่ดิน	 และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ	 ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกัน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน 

การเงิน

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

	 ณ	วันที่	1	 	 ณ	วันที่	31

	 มกราคม	2558	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 มกราคม	2558

ราคาทุน

		 ที่ดิน

		 -	 ราคาทุน	 390,000.00	 -	 -	 390,000.00

	 	 รวม	 	 390,000.00	 -	 -	 390,000.00

		 อาคาร	 	 74,544,048.20	 749,200.00	 -	 75,293,248.20

		 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 32,911,063.78	 3,863,920.00	 -	 36,774,983.78

		 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 46,835,785.73	 46,627,122.21	 982,548.97	 92,480,358.97

		 เครื่องใช้ส�านักงาน	 13,713,252.78	 386,660.40	 -	 14,099,913.18

		 ยานพาหนะ	 9,127,468.24	 -	 627,869.16	 8,499,599.08

		 งานระหว่างก่อสร้าง	 737,300.00	 128,754.22	 107,080.00	 758,974.22

รวม	 	 	 	 178,258,918.73	 51,755,656.83	 1,717,498.13	 228,297,077.43

ค่าเสื่อมราคาสะสม

		 อาคาร	 	 3,333,771.80	 3,428,424.12	 -	 6,762,195.92

		 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 3,947,401.62	 3,712,421.90	 -	 7,659,823.52

		 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 37,379,410.32	 11,357,196.39	 975,520.46	 47,761,086.25

		 เครื่องใช้ส�านักงาน	 2,479,853.71	 2,777,760.09	 -	 5,257,613.80

		 ยานพาหนะ	 5,288,046.77	 1,477,219.64	 627,867.16	 6,137,399.25

รวม	 	 	 	 52,428,484.22	 22,753,022.14	 1,603,387.62	 73,578,118.74

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 2,998,198.88	 	 	 2,998,198.88

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 122,832,235.63	 	 	 151,720,759.81

	 	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 มีจ�านวน	 22.75	 ล้านบาท	 และ	 14.49	 ล้านบาท	 

ตามล�าดับ	ได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯ	มีอุปกรณ์และยานพาหนะ	ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคง 

ใช้งานอยู่	จ�านวน	33.45	ล้านบาท	และ	จ�านวน	34.54	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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	 บริษัทฯ	มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เป็นจ�านวนเงิน	40.17	ล้านบาท	ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่า

ยงัมคีวามไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษดีงักล่าว	จงึพจิารณารบัรู้เป็นสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชจีากผลขาดทนุทางภาษี

ยกไปจ�านวน	6.50	ล้านบาท	คงเหลือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้จ�านวน	1.54	ล้านบาท

	 บริษัทฯ	 ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ	 20	 ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 

โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	 ฉบับที่	 530	พ.ศ.	 2554	 ลงวันที่	 

14	ธนัวาคม	2554	ให้ปรบัลดอัตราภาษีเงินได้นติบิคุคลจากอัตราร้อยละ	30	ของก�าไรสทุธิ	เป็นอัตราร้อยละ	20	ของก�าไรสทุธิส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง	วันที่	1	มกราคม	2556	แต่ไม่เกิน	31	ธันวาคม	2557	และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	ฉบับที่	577	พ.ศ.	2557	ลงวันที่	10	พฤศจิกายน	2557	ให้คงจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในอัตราร้อยละ	20	ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2558	แต่ไม่เกิน	31	ธันวาคม	2558

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	 64,379,556.97	 44,799,898.70		 44,878,237.82	 27,969,455.55

เงินมัดจ�า		 	 5,898,198.02	 4,512,033.66	 4,444,113.47	 2,879,446.67

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 70,277,754.99	 49,311,932.36		 49,322,351.29	 30,848,902.22

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

เจ้าหนี้การค้า

เงินเบิกเกินบัญชี	 60,593,096.18		 36,885,944.56	 27,868,627.29		 15,914,503.01

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง	 23,322,985.84	 -	 23,322,985.84	 -

	 หัก	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	 (199,407.43)	 -	 (199,407.43)	 -

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง	-	สุทธิ	 23,123,578.41	 -	 23,123,578.41	 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 190,700,000.00		 228,240,505.05		 155,700,000.00		 153,500,000.00

	 หัก	ส่วนลดตั๋วสัญญาใช้เงิน	 (1,069,083.22)	 -	 (892,369.76)	 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	สุทธิ	 189,630,916.78		 228,240,505.05		 154,807,630.24		 153,500,000.00

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 273,347,591.37		 265,126,449.61		 205,799,835.94		 169,414,503.01

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การเปลี่ยนแปลง

	 ณ	วันที่	1	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	 ณ	วันที่	31

	 มกราคม	2558	 ก�าไรขาดทุน	 ธันวาคม	2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3,183	 -	 3,183

ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน	 600	 -	 600

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	 1,578	 (1,578)	 -

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 226	 23	 249

ส�ารองรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 809	 43	 852

ประมาณการหนี้สิน	 360	 -	 360

ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป	 6,496	 -	 6,496

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 13,252	 (1,512)	 11,740

	 (รายได้)	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 52,770	 (31,109)	 (972)	 (37,419)

อัตราภาษีที่ใช้	 	 20%	 20%	 20%	 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี	 10,554	 (6,222)	 (194)	 (7,484)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย	

	 ตามประมวลรัษฎากร	 2,472	 2,077	 236	 1,113

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

	 จากรายจ่ายที่จ่ายจริง	 (772)	 (139)	 (68)	 (45)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	 960	 -	 -	 (3,410)

ก�าไรจากการตัดจ�าหน่าย

	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	 (217)	 (1,578)	 -	 -

ก�าไรจากการตัดจ�าหน่าย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 (341)	 -	 -	 -

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย	 1,620	 (844)	 -	 -

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์	 2,986	 196	 1,538	 -

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย	 	1,536	 1,103	 -	 -

ผลต่างอัตราภาษีเงินได้	 	(265)	 (156)	 -	 -

(รายได้)	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	18,533	 (5,563)	 1,512	 (9,826)

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	 35%	 18%	 (156)%	 26%
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16. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ไม่เกิน	1	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย	 28,726,498.04		 35,835,372.84	 711,917.76	 1,322,983.16

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย		 	 (2,139,971.49)	 (2,956,277.65)	 (23,248.14)	 (102,882.60)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 26,586,526.55		 32,879,095.19	 688,669.62	 1,220,100.56

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย	 18,308,144.14		 26,397,728.02	 54,697.24	 766,615.04

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	(806,342.97)	 (1,273,677.16)	 (228.37)	 (23,476.51)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 17,501,801.17		 25,124,050.86	 54,468.87	 743,138.53

ราคาตามบัญชีของอุปกรณ์

	 ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	 90,395,062.24		 91,957,247.53	 2,276,385.69	 3,699,974.45

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง	 ส�าหรับอุปกรณ์ด�าเนินงาน	 และยานพาหนะ	

สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา	3-5	ปี	สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ	4.45	ถึง	9.77	ต่อปี

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	 184,328,761.64		 190,699,290.86		 54,698,635.00		 64,600,000.00

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 (49,164,511.99)	 (35,500,619.06)	 (10,836,000.00)	 (9,933,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	 	 135,164,249.65		 155,198,671.80		 43,862,635.00		 54,667,000.00

	 เมือ่วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2558	บรษิทัย่อยแห่งหนึง่	ได้กูย้มืเงนิระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่	เป็นจ�านวนเงนิ	40	ล้านบาท	 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจ�านวน	36	เดือน	เดือนละ	1.11	ล้านบาท	โดยเริ่มช�าระ

จากเดือน	มีนาคม	2558

	 เมือ่วนัท่ี	19	กมุภาพนัธ์	2558	บรษัิทย่อยแห่งหนึง่	ได้กูย้มืเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่	เป็นจ�านวนเงนิ	0.3	ล้านบาท	 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจ�านวน	36	เดือน	เดือนละ	8,334	บาท	โดยเริ่มช�าระ

จากเดือน	มีนาคม	2558

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 2558	 2557

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 639.3	 552.5

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	 293	 280

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	เงนิเบิกเกนิบญัช	ีเงนิกูย้มืระยะสัน้	และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้	

Market	Rate	ถึง	MOR	ซึ่งค�้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	บางท่าน	และการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่ม

บริษัทฯ	และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

เจ้าหนี้การค้า

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 25,539,105.22	 14,279,198.46

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	 111,933,540.79		 114,774,243.66	 65,973,595.81	 71,089,235.54

รวมเจ้าหนี้การค้า	 111,933,540.79		 114,774,243.66	 91,512,701.03	 85,368,434.00

เจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้อื่น	 4,039,852.62	 2,514,604.51	 2,945,935.64	 1,823,615.06

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 31,346,738.69	 15,784,413.24	 11,600,200.69	 1,893,155.67

	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 3,641,550.70	 5,375,691.04	 2,137,277.47	 3,599,992.93

	 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	 1,289,951.49	 6,080,223.42	 723,521.10	 1,870,654.82

	 รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า	 12,348,385.50	 54,711,852.58	 5,651,303.81	 3,681,931.34

	 เงินมัดจ�ารับ	 1,070,817.93	 -	 1,070,817.93	 -

	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 4,699,556.14	 6,802,802.36	 2,677,404.85	 3,146,685.11

	 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 16,979,788.17	 18,110,423.29	 9,006,308.92	 9,108,370.58

	 เงินค�้าประกันผลงาน	 1,643,944.80	 11,143,951.28	 -	 2,532,981.98

	 ประมาณการหนี้สิน	 1,800,000.00	 2,108,486.30	 1,800,000.00	 1,800,000.00

	 อื่นๆ	 	 	 3,120,687.14	 5,035,267.37	 357,322.00	 361,395.28

รวมเจ้าหนี้อื่น	 81,981,273.18		 127,667,715.39	 37,970,092.41	 29,818,782.77

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 193,914,813.97		 242,441,959.05		 129,482,793.44		 115,187,216.77
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	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 140,278.83	 164,441.01	 56,116.00	 53,566.01

ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 	 102,220.75	 96,283.00	 56,405.00	 51,292.00

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 242,499.58	 260,724.01	 112,521.00	 104,858.01

	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ได้แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุน	ดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 242,499.58	 260,724.01	 112,521.00	 104,858.01

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 242,499.58	 260,724.01	 112,521.00	 104,858.01

	 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 (แสดงด้วย 

ค่าเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)	มีดังนี้

	 (อัตราร้อยละ/ปี)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

อัตราคิดลด	 4.76	-	4.79	 4.76	-	4.79	 4.76	 4.76

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น	 7	-	9.93	 7	-	9.93	 9.93	 9.93

อัตรามรณะ	 ตามตารางมรณะ	 ตามตารางมรณะ	 ตามตารางมรณะ	 ตามตารางมรณะ

	 	 	 	 ปี	2551	 ปี	2551	 ปี	2551	 ปี	2551

	 ข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ของพันธบัตรรัฐบาล	สะท้อนประมาณการของจงัหวะเวลา

ของการจ่ายผลประโยชน์

	 ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ท่ีจะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก

ตารางมรณะ

	 เมื่อวันที่	23	กันยายน	2557	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน	15	ล้านบาท	โดยมี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-1.50	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นจ�านวน	36	เดือน	โดยเดือนที่	1-7	ช�าระ

เดือนละ	0.13	ล้านบาท	เดือนที่	8-35	ช�าระเดือนละ	0.545	ล้านบาทและเดือนที่	36	ช�าระส่วนที่เหลือทั้งหมด	โดยเริ่มช�าระจากเดือน	

ตุลาคม	2557

	 เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2557	บรษิทัฯ	ได้กูย้มืเงนิระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึง่	ในวงเงนิ	65	ล้านบาท	โดยมอีตัราดอกเบีย้

ร้อยละ	MLR-1	ต่อปีในปีแรก	หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุกเดือนเป็นจ�านวน	72	เดือน	

เดือนละ	903,000	บาท	โดยเริ่มช�าระจากเดือน	กุมภาพันธ์	2558

	 เมื่อวันที่	 15	สิงหาคม	2556	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง	 เป็นจ�านวนเงิน	25	ล้าน

บาท	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-1	ต่อปีในสองปีแรก	หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้น 

ทุกเดือนเป็นจ�านวน	72	เดือน	เดือนละ	0.38	ล้านบาท	โดยเริ่มช�าระจากเดือน	สิงหาคม	2557

	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2556	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง	เป็นจ�านวนเงิน	12	ล้านบาท	

โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR-1	ต่อปีในสองปีแรก	หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และมีก�าหนดช�าระคืนเงินต้นทุก

เดือนเป็นจ�านวน	72	เดือน	เดือนละ	0.17	ล้านบาท	โดยเริ่มช�าระจากเดือน	สิงหาคม	2557

	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2555	บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน	80	ล้านบาท	โดย

มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	MLR-1	 ต่อปีในสองปีแรก	 หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	 ต่อปี	 และมีก�าหนดการช�าระคืนเงินต้น 

ทุกเดือนเป็นจ�านวน	77	เดือน	เดือนละ	1.03	ล้านบาทโดยเริ่มจากเดือนสิงหาคม	2557

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท้ังหมดดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

เงินฝากประจ�าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	และค�้าประกันโดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ก�าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงาน

ที่เกษียณอายุและท�างานครบระยะเวลาที่ก�าหนด	 เช่น	 10	 ปีขึ้นไป	 ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย	 300	 วัน	 

หรือ	10	เดือน

	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	

	 ณ	วันต้นปี	 	 	 2,117,886.00	 4,194,081.43	 1,128,861.00	 1,020,196.43

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 	 140,278.83	 164,441.01	 56,116.00	 53,566.01

ต้นทุนดอกเบี้ย	 	 	 102,220.75	 96,283.00	 56,405.00	 51,292.00

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายปีปัจจุบัน	 -	 (2,069,029.00)	 -	 -

(ก�าไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตาม

	 หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 -	 (267,890.44)	 -	 3,806.56

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 ของบริษัทย่อยที่จ�าหน่ายออก	 (218,608.58)	 -	 -	 -

ภาระผูกพันผลประโยชน์	ณ	วันสิ้นปี	 2,141,777.00	 2,117,886.00	 1,241,382.00	 1,128,861.00

รายงานประจำาปี 2558
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ต้นทุนงานบริการ	 908.41	 700.11	 449.31	 421.57

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 262.85	 246.70	 126.96	 121.19

ค่าเสื่อมราคา	 99.37	 81.51	 22.75	 14.97

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 -	 3.40	 -	 2.76

ค่าโฆษณา	 7.52	 23.94	 2.45	 7.56

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 47.83	 51.53	 25.12	 26.47

24. ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	แสดงวิธี

การค�านวณได้ดังนี้

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของ

		 บริษัทใหญ่	(บาท)	 	 26,938,589	 (32,661,954)	 (2,484,473)	 (27,589,942)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก	ณ	ต้นปี	 194,007,835	 190,754,935	 194,007,835	 190,754,935

ผลกระทบจากการแปลงใบส�าคัญแสดง

		 สิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นหุ้นสามัญ	 18,507	 747,945	 18,507	 747,945

ผลกระทบจากการแปลงใบส�าคัญแสดง

		 สิทธิที่จะซื้อหุ้น	ESOP	 127,050	 85,581	 127,050	 85,581

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

		 ระหว่างปี	(ขั้นพื้นฐาน)	 194,153,392	 191,588,461	 194,153,392	 191,588,461

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 0.139	 (0.170)	 (0.013)	 (0.144)

จ�านวนหุ้นสามัญ	(ขั้นพื้นฐาน)	 194,153,392	 191,588,461	 194,153,392	 191,588,461

ผลกระทบจากใบส�าคัญ

		แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	:

		 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น	 	 -	 741,762	 -	 741,762

		 จัดสรรให้แก่กรรมการ	และพนักงาน	 -	 573,564	 -	 573,564

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

		 ระหว่างปี	(ปรับลด)	 	 194,153,392	 192,903,787	 194,153,392	 192,903,787

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด	(บาท)	 0.139	 (0.169)	 (0.013)	 (0.143)

19. ทุนเรือนหุ้น
	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2555	บริษัทฯ	ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	

ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม	5	หุ้น	ต่อ	1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	จ�านวน	30	ล้านหน่วย	มีราคาเสนอขายเท่ากับ	0.00	บาทต่อหน่วย	

ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ	2.00	บาท	อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ	3	ปี	 และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 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	และก�าหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่	11	พฤศจิกายน	2558

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้คงเหลืออยู่จ�านวน	23,864,500	สิทธิ	เท่ากับ	

23,864,500	หุ้น

20. ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2555	บริษัทฯ	ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

ของบริษัท	 (ESOP)	 จ�านวน	 5	 ล้านหน่วย	 มีราคาเสนอขายเท่ากับ	 0.00	 บาทต่อหน่วย	 ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ	 1.80	 บาท	 อายุของ 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ	3	ปี	และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	ต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น	โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุก

วันที่	1	กุมภาพันธ์และ	1	กันยายน	ของแต่ละปี	โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่	1	ร้อยละ	20	ปีที่	2	ร้อยละ	30	และปีที่	3	ร้อยละ	50

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้คงเหลืออยู่จ�านวน	4,297,150	หน่วย

21. ส�ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ได้จัดสรรเงินจ�านวนอย่างน้อย	ร้อยละ	5	ของ

ก�าไรสุทธิไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย	จนกว่าทุนส�ารองนี้เท่ากับร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ารองตามกฎหมายนี้จะน�าไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

22. การจ่ายเงินปันผล
	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	 2557	 ได้มีมติให้บริษัทฯ	 จ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับ 

ปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	19.08	ล้านบาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น	โดยมีก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	27	พฤษภาคม	2557

รายงานประจำาปี 2558
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ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 ธุรกิจ	 ธุรกิจ	 ธุรกิจ	 ธุรกิจสื่อ	 ธุรกิจติดตั้ง

	 รับ	 เช่า	 รับ	 การตลาด	 วัสดุและ	 รายการ

	 จัดงาน	 อุปกรณ์	 ท�าสื่อ	 ออนไลน์	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 ตัดบัญชี	 ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย	 337,304

จัดงานแสดงและนิทรรศการ	 145,077	

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ		 83,323

การบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ	 18,937

รวม	 	 	 	 	 	 584,356	 356,156	 46,025	 22,326	 140,623	 (81,493)	 1,068,279

ต้นทุนการให้บริการ	 	 	 	 	 	 	 	 (866,119)

ก�าไรขั้นต้น			 	 	 	 	 	 202,160

รายได้อื่น	 	 	 	 	 	 	 19,312

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	 	 	 	 	 (27,224)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	 	 	 	 	 (191,264)

ต้นทุนทางการเงิน		 	 	 	 	 	 (28,580)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	 	 	 	 	 (5,513)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 	 	 	 	 	 	 (31,109)

รายได้ภาษีเงินได	้ 	 	 	 	 	 	 	 	 5,563

ขาดทุนส�าหรับป	ี 	 	 	 	 	 	 (25,546)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:	 	 	 	 	 	 	 214

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป	ี (27,284)	 (166)	 1,005	 (981)	 12,546	 (10,452)	 (25,332)

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ	่ 	 	 	 	 	 	 (32,662)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	 	 	 	 7,116

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (25,546)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 199,976		 142,557	 13,392	 9,639	 13,779		 (32,367)	 346,976

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธ	ิ 122,832		 466,388	 52,063	 591	 11,520	 (2,271)	 651,123

อื่นๆ	 	 	 	 	 	 289,280	 45,036	 2,581	 1,256	 18,952		 (221,220)	 135,885

รวมสินทรัพย	์ 	 	 612,088		 653,981	 68,036	 11,486	 44,251	 	 1,133,984

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
	 กลุม่บรษัิทฯ	ด�าเนนิกจิการรบัจ้างจดังานแสดงสาธารณะ	งานนทิรรศการ	และงานบนัเทงิต่างๆ	ในประเทศไทย	รายได้แยกตามส่วน

งานทางธุรกิจ	มีดังต่อไปนี้

ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 ธุรกิจ	 ธุรกิจ	 ธุรกิจ	 ธุรกิจสื่อ	 ธุรกิจติดตั้ง

	 รับ	 เช่า	 รับ	 การตลาด	 วัสดุและ	 รายการ

	 จัดงาน	 อุปกรณ์	 ท�าสื่อ	 ออนไลน์	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 ตัดบัญชี	 ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย	 345,489

จัดงานแสดงและนิทรรศการ	 216,636

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ		 108,065

การบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ	 9,327

รวม	 	 	 	 	 	 679,517	 582,481	 48,394	 3,912	 170,464	 (115,999)	 1,368,769

ต้นทุนการให้บริการ	 	 	 	 	 	 	 	(1,072,127)

ก�าไรขั้นต้น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 296,642

รายได้อื่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8,260

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	 	 	 	 	 	 (15,565)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	 	 	 	 	 	 (194,447)

ต้นทุนทางการเงิน		 	 	 	 	 	 	 	 (34,442)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	 	 	 	 	 (7,678)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 	 	 	 	 	 	 52,770

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได	้ 	 	 	 	 	 	 	 (18,533)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับป	ี	 (8,723)	 38,534	 2,867	 (1,608)	 18,955	 (15,788)	 34,237

การแบ่งปันก�าไร

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ	่ 	 	 	 	 	 	 (26,939

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	 	 	 	 	7,298

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (34,237)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 201,794	 97,224	 11,372	 -	 14,644	 (35,787)	 289,247

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 154,754	 441,529	 48,561	 -	 11,040	 76,152	 732,039

อื่นๆ	 	 	 	 	 	 	317,372	 74,645	 2,070	 -	 25,897	 (268,719)	 151,265

รวมสินทรัพย์	 	 	 	 673,923	 613,398	 62,003	 -	 51,581	 	 1,172,551

รายงานประจำาปี 2558
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทฯ	มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 	 	 2558	 2557	 2558	 2557

ไม่เกิน	1	ปี	 17.25	 2.17	 16.14	 1.86

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 26.75	 148.79	 23.21	 145.69

รวม	 	 	 44.00	 150.96	 39.35	 147.55

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2552	

โดยบริษัทฯ	และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ทิสโก้	 จ�ากัด	 และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน 

ของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน	4.72	

ล้านบาท	 และ	 4.38	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ในงบการเงินรวม	 และจ�านวน	 2.42	 ล้านบาท	 และ	 2.53	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

29. การบริหารจัดการทุน
	 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการด�ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนเจ้าหนี้	

และตลาดเงินทุน	และเพือ่การด�าเนินงานทางธรุกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต	คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน	 

ซึ่งบริษัทฯ	 ก�าหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการด�าเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

30. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2558	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2558	ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน	จ�านวน	28,166,815	หุ้น	

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	จากเดิมทุนจดทะเบียน	222,500,000	บาท	เป็น	จ�านวน	194,333,185	บาท	บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดลดทุนแล้วกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	5	มกราคม	2559

	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2558	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2558	ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน	จ�านวน	97,166,600	หุ้น	

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	จ�านวน	194,333,185	บาท	เป็น	จ�านวน	291,499,785	บาท	บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดเพิ่ม

ทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	6	มกราคม	2559

	 เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2559	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�าระแล้ว	จ�านวน	61,129,548	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	จากทุน 

จดทะเบียนเดิม	จ�านวน	194,333,185	บาท	เป็น	จ�านวน	255,462,733	บาท

31. การอนุมัติงบการเงิน
	 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2559

26. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	และมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา	กลุ่มบริษัทฯ	

ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยน้ีเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานและกระแสเงินสดของ	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	 และเงินกู้ยืม 

จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

ตามอัตราตลาด	กลุ่มบริษัทฯ	เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯ	ไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซึ่งรวมถึงลูกหน้ีการค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	อย่างไรก็ตาม	 

กลุ่มบริษัทฯ	 มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีจ�านวนมากราย	 ดังนั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น

มูลค่ายุติธรรม

	 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวตามอัตราตลาด	 ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม

อย่างมีสาระส�าคัญ

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 และ	 2557	 กลุ ่มบริษัท	 มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม	 

85.5	ล้านบาท	และ	114	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันในการจ่ายช�าระค่าโปรแกรม	จ�านวน	1.04	ล้านบาท

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	และกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึกษา	จ�านวน	6.75	ล้านบาท	และ	จ�านวน	 

10.20	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้เช่า	 ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง	 1	 -	 3	 ปี	 สัญญา 

ดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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1.	นายรัตนาวธุ	วัชโรทยั
	 ประธานกรรมการและกรรมการ
	 ตรวจสอบ

2.	นายจุมพล	รอดค�าดี
	 กรรมการและประธานกรรมการ
	 ตรวจสอบ

3.	นายอนันต์	เกตุพทิยา
	 กรรมการและ
	 กรรมการตรวจสอบ

4.	นายเสรมิคณุ	คุณาวงศ์
	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
	 และกรรมการ

	 	 	 	 สดัส่วน	 ความสมัพันธ์
	 	 	 	 การถอืหุน้	 ทางครอบครัว
	 ช่ือ-สกลุ	 อาย	ุ คุณวฒิุทางการศึกษา	 ในบรษิทั		 ระหว่าง
	 	 	 	 (ร้อยละ)	 กรรมการและ
	 	 	 	 ณ	13	ม.ค.	57	 ผู้บรหิาร

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธรุกิจ

57

69

64

55

-	MA	Corporate	Political	
	 and	Communication,	
	 Fairfield	University,	USA
-	DAP	9/2004

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

-	ปรญิญาโทด้านการจดัการ
	 สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกิจ
	 (ศศินทร์)	
-	RCL	1/2015
-	AACP	17/2014
-	RMP	1/2013
-	HRP	2/2012
-	DAP	7/2004	
-	ACP	2/2004	
-	DCP	17/2002

-	ปรญิญาตร	ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-	DAP	10/2004

205,500	หุ้น	
(0.080%)

ไม่มี

240,000	หุ้น
(0.094%)

30,181,257	หุ้น
(11.814%)

-

-

-

พีน้่อง
(นายชเล	
คณุาวงศ์)

2546-ปัจจบัุน

2543-ปัจจบัุน

2546-ปัจจบัุน

2549-ปัจจบัุน
2546-2549

2546-ปัจจบัุน

2550-ปัจจบัุน			

2550-ปัจจบัุน

2547-ปัจจบัุน		

2544-ปัจจบัุน

2543-ปัจจบัุน

2551-ปัจจบัุน

2546–ปัจจบัุน
2551-ปัจจบัุน
2546-ปัจจบัุน
2529-ปัจจบัุน
2557-ปัจจบัุน
2558-ปัจจบัุน

-	ประธานกรรมการ	และ	
	 กรรมการตรวจสอบ
-	ทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมพเิศษ	

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการ
-	Art	&	Culture	Consultant
-	รองอธกิารบดี

-	กรรมการอสิระ	กรรมการ
	 ตรวจสอบ	และประธานคณะ
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง
-	กรรมการอสิระและกรรมการ
	 ตรวจสอบ
-	กรรมการอสิระกรรมการ
	 ตรวจสอบ/	ประธานคณะ
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง/	
	 กรรมการคณะกรรมการสรรหา
	 และก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการอสิระกรรมการ
	 ตรวจสอบ/	ประธานคณะ
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง/	
	 กรรมการคณะกรรมการสรรหา
	 และก�าหนดค่าตอบแทน
-	กรรมการอสิระกรรมการ
	 ตรวจสอบและประธาน
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง
-	ประธานกรรมการ

-	กรรมการอสิระและกรรมการ
	 ตรวจสอบ

-	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	ส�านกัพระราชวงั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ		

-	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
-	 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	

-	บมจ.	ไฮโดรเท็ค

-	บมจ.	ฟอร์จูนพาร์ทอนิดัสตรี้

-	บมจ.	ศุภาลัย	

-	บรษัท	จัดหางาน	เดอะ
	 บลิเล่ียน	โซลูช่ัน		จ�ากัด
-	บรษัิท	เซยีร์	พรอ็พเพอร์ตี้	
	 จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บรษิทั	เอก็โปซิชัน่	เทคโนโลยี
-	บรษิทั	พเีอม็	เซน็เตอร์	จ�ากดั
-	บรษัิท	ดอิายส์	จ�ากดั
-	บรษัิท	โมเมนตมั	เอส	จ�ากดั
-	บรษัิท	มวิส์	คอร์ปอเรช่ัน	
	 จ�ากดั
-	บรษัิท	ซเีอม็โอ	โชว์	คอร์ป	
	 จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 
	 	รายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั

ภาคผนวก

IMAGINIA
The Playland of Imagination
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เอกสารแนบ 1.2
	 ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	

และบรษิทัย่อยของกลุม่คณุาวงศ์	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2558

	 								ชื่อ	-	นามสกุล	 	 	 	 	 	 บริษัทย่อย

	 	 	 บมจ.ซีเอ็มโอ	 บจก.	เอส.	 บจก.	พีเอ็ม	 บจก.	ดิอายส์	 บจก.	เอ็กซ์โป	บจก.	บายอน	 บจก.	 บจก.	มิวส์	 บจก.	ซีเอ็มโอ

	 	 	 	 คิวบิค	 เซ็นเตอร์	 	 ซิชั่น	 ซีเอ็ม	 โมเมนตัม	 คอร์ปอเรชั่น	 โชว์	คอร์ป

	 	 	 	 (“บรษิทัใหญ่”)	 	 	 เทคโนโลยี	 ออร์กาไเซอร์	 เอส

	 1.	นายรัตนาวุธ		วัชโรทัย	 /,	//,	/////

	 2.	นายจุมพล		รอดค�าดี	 //,			/////

	 3.	นายอนันต์		เกตุพิทยา	 //,	/////

	 4.	นายเสริมคุณ		คุณาวงศ์	 //,	///,	////	 //,	///,	////	 /,	////	 /,	////	 /,	////	 /,	////	 /,	////	 /,	////	 //,	////

	 5.	นายชเล		คุณาวงศ์	 //,	////	 //,	////	 //,	////	 //,	////	 	 //,	////	 //,	////	 //,	////	 //,	////

	 6.		นางสาวปณิธดา		คล้ายมณี	 ///

	 7.		นางสาวกรณฑ์ทอง		ตนอารย์ี	 ///

	 8.	นางสาวจติุพร		ม่ิงขวญัรุง่เรอืง	 ///

	 9.	นายมงคล		ศีลธรรมพิทักษ์	 ///

	 10.	นางสาววรรณา		อิศรางกูร	 ///
	 																									ณ	อยุธยา

หมายเหตุ		/	=	ประธานกรรมการ		//	=	กรรมการ		///=	ผูบ้รหิาร		////	=	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผกูพนั		/////	=	กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2
	 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558

	 												รายชื่อกรรมการ	 บริษัทย่อย

	 	 	 	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.

	 	 	 	 พีเอ็ม	 ดิอายส์	 เอ็กซ์โปซิชั่น	 บายอน	ซีเอ็ม	โมเมนตัม	เอส	 มิวส์	 ซีเอ็มโอ

	 	 	 	 เซ็นเตอร์		 	 เทคโนโลยี	 ออร์กาไนเซอร์	 	 คอร์ปอเรชั่น	 โชว์	คอร์ป

	 1.	นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 	 /,	////	 /,	////	 //,	////	 //,	///,	////	 /,	////	 /,	////	 //,	////

	 2.	ดร.	ชเล		คุณาวงศ์	 	 //,	////	 //,	////	 	 	 //,	////	 //,	////	 //,	////

	 3.	นายธวัชชัย		ปูรณวัฒนากุล	 	 	 	 //,	////	 	 	 	

	 4.	นางสาวดาราศรี		ปูรณวัฒนากุล	 	 	 	 //,	////	 	 	 	

	 5.	นางสาวพรรณธร		บุญมหิทธิสุทธิ์	 	 	 	 	 	 //,	////	 	

	 6.	นายเอกวุฒิ		ศิริรักษ์	 	 	 	 	 	 //	,////	 	

	 7.	นางสาวณัฐิกา		สุนทรเจริญนนท์	 	 	 	 	 	 	 //,	////	

	 8.	นางสาวสิรอัยย์		รุจิภาไพสิฐ	 	 	 	 	 	 	 //,	////	

	 9.	นายชยดิฐ		หุตานุวัชร์	 	 	 	 	 	 	 	 //,	////

	 10.	นายตัน		เฮง		ก็อก	 	 	 	 	 	 	 	 //,	////

หมายเหตุ	/	=	ประธานกรรมการ		//	=	กรรมการ		///=	ผู้บริหาร		////	=	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน		/////	=	กรรมการตรวจสอบ

5.	 นายชเล		คณุาวงศ์
	 กรรมการ

6.	 นางสาวปณธิดา		คล้ายมณี
	 กรรมการผูจั้ดการ			

7.	 นางสาวกรณฑ์ทอง		ตนอารย์ี
	 กรรมการผูจั้ดการ

8.	 นางสาวจติุพร	มิง่ขวญัรุ่งเรอืง
	 กรรมการผูจั้ดการ

9.	 นายมงคล	ศลีธรรมพทัิกษ์
	 กรรมการผูจั้ดการ	
 

10.	นางสาววรรณา	อิศรางกูร	
	 ณ	อยุธยา
	 กรรมการผูจั้ดการ

11.	นางสาวปิยะมาตร์	ยงศริิชยัสกลุ
	 เลขานกุารบรษัิท

	 	 	 	 สดัส่วน	 ความสมัพนัธ์
	 	 	 	 การถอืหุน้	 ทางครอบครัว
	 ชือ่-สกุล	 อาย	ุ คณุวฒุทิางการศกึษา	 ในบรษิทั		 ระหว่าง
	 	 	 	 (ร้อยละ)	 กรรมการและ
	 	 	 	 ณ	13	ม.ค.	57	 ผูบ้รหิาร

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

60

46

44

43

43

41

36

-	ปรญิญาเอก	ปรัชญา
	 มหาวิทยาลยั	Ohio	State	
	 สหรัฐอเมรกิา

-	ปรญิญาตร	ีศลิปศาสตร์	
	 ออกแบบประยกุต์ศลิป์	
	 สถาบันราชภฎัสวนดสุติ

-	ปรญิญาตร	ีวรสารศาสตร์
	 และสือ่สารมวลชน	
	 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

-	Master	of	Business	
	 Administration	at	
	 Queensland	University	
	 of	Technology,	Australia

-	ปรญิญาตรี	นเิทศศาสตร์บณัฑติ
	 มหาวิทยาลยัพายัพ

-	ปรญิญาตรี	สถาปัตยกรรมภายใน		
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
	 เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

-	 International	Business	
	 Management,	Business	
	 school	University	of	
	 Surrey,	UK
-	FPCS	19/	2008
-	CSP	33/2009
-	EMT	15/2009

ไม่มี

32,500	หุน้
(0.013%)

10,125	หุน้
(0.004%)

6,250	หุน้
(0.002%)

ไม่มี

ไม่มี

40,625	หุน้
(0.016%)

พีน้่อง	
(นายเสรมิคณุ		
คณุาวงศ์)

-

-

-

-

-

-

2556–ปัจจบุนั

2533-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั
2537-2551

2551-ปัจจบุนั
2550-2551

2555-ปัจจบุนั
2550-2555

2556-ปัจจบุนั
2547-	2556

2558-ปัจจบุนั
2550	-	2557

2552	–	ปัจจบัุน

-	กรรมการ

-	กรรมการผูจั้ดการ

-	กรรมการผูจั้ดการ							
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ	

       
-	กรรมการผูจั้ดการ			
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผูจั้ดการ
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผูจั้ดการ			
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผูจั้ดการ			
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	 เลขานกุารบรษิทั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บจ.	องศาสถาปนิก

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ซเีอม็โอ		
-	บมจ.	ซเีอม็โอ

 
-	บมจ.	ซเีอม็โอ
-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ		

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1 
	 	รายละเอยีดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั

รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)

156 157




