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ข้อมูลสรุป  

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
 



  บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 
 

2
 

  
ส่วนที	 1  

 
1. ข้อมูลทั	วไป 
 
�.� ข้อมูลทั	วไปของบริษัท 

ชื	อบริษัท  : บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  

: ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเ ทิงสาธารณะ งาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า การจัดประชุมสมัมนา และการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและสง่เสริมการขาย 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เลขทะเบียนบริษัท : 78799::7;;<98 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 897,777,777  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :   http://www.cmo-group.com 
โทรศัพท์ : 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่าย) 
โทรสาร    : 0-2559-2069 
 

 
�.; ข้อมูลทั	วไปของบริษัทย่อย 

 
ชื	อบริษัท  : บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอปุกรณ์เพืQอการจดังานกิจกรรมตา่งๆ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 4/18-19 หมู่ทีQ 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 

10240 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 40854600046 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 8,:97,777  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :    http://www.pmcenter.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2<W8-W;77 
โทรสาร    : 0-2<W8-W;78 
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ชื	อบริษัท : บริษัท ดิ อายส์ จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการผลติสืQอเพืQอการนําเสนอ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1603 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105529020606 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 150,777  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :   http://www.theeyes.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2559-3437-8 
โทรสาร    : 0-2559-2629 
 
 
  
 
ชื	อบริษัท  : บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์  จํากดั 

(เปลีQยนชืQอจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซบิิชัQน  เมืQอวนัทีQ 88 ส.ค. [99[) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณา

และงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พืน̂ทีQสาํหรับงานแสดงสนิค้า หรืองาน
นิทรรศการ 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125710 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 30,777  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :    http://www.wms.in.th  
โทรศัพท์ : 0-2559-2367 
โทรสาร    : 0-2559-2368 
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ชื	อบริษัท  : บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ̂วนั จํากดั 

(เปลีQยนชืQอจาก บริษัท เอ ลิง̂ค์ จํากดั เมืQอวนัทีQ 8 ก.ค. 9:) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจร

ตา่งๆ ทัง̂ในและตา่งประเทศ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : [:/W7 อาคารจี โครงการรอยลั ซติี ̂อเวนิว ซ.ศนูย์วิจยั-พระราม W  

ถ.พระราม W แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550074281 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : [00,777  หุ้น 
Homepage : http://www.m31.co.th 
โทรศัพท์ : 0-[`;8-;8aa 
โทรสาร    : 0-[`;8-;<9< 
 
 
 
 
 
 
ชื	อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์โปซชิัQน เทคโนโลย ีจํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคทีQเกีQยวข้องกบัการจดั

งานทกุประเภท 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : สาํนกังานตัง̂อยูที่Q 252 ซ.อยูเ่จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105542010406 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 50,777  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage : http://www.expotech.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2691-6093-4 , 0-2691-7146 
โทรสาร    : 0-2276-3940 
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ชื	อบริษัท  : Bayon CM Organizer Co.,Ltd. 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  

: ประเภทธุรกิจให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนาและ
นิทรรศการในประเทศกมัพชูา 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, 
Phnom Penh City, Cambodia 

จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : :7,777 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage : http://www.bayoncm.com 
โทรศัพท์ : 0-2559-0505 
โทรสาร    : 0-2559-3640 
 
 
 
 
�.? ข้อมูลนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : `[ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพ 87887 
Homepage :   http://www.tsd.com 
โทรศัพท์ : 0-[[[W-[a77 , 7-[`9;-99WW 
โทรสาร    : 0-22359-1259 

 
 
�.@ ข้อมูลผู้สอบบัญช ี

ชื	อบริษัท : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรก ิ  : ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : เลขทีQ 877/<[  ชัน̂[[  อาคารเลขทีQ 877/[ อาคารวอ่งวานิช ตกึB   

ถ.พระรามW, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 87:[7  
Homepage :   http://www.ans.com 
โทรศัพท์ : 0-2645-0107-9 
โทรสาร    : 0-2645-0110 
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�. ปัจจัยความเสี�ยง 

 ปัจจยัความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัท แบง่ออกได้เป็น $ ประเภทใหญ่ๆ ดงันี * 
 
�.� ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลกูค้า 

 
 การจดักิจกรรมทางการตลาดในปัจจบุนั ถือเป็นเครื�องมือทางการตลาดที�มีประสทิธิภาพ ในการเข้าถึงผู้บริโภค

หรือกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งด ีหลายบริษัทหนัมาให้ความสนใจการจดักิจกรรมทางการตลาดมากขึ *น ควบคูไ่ปกบัการ

โฆษณาซึ�งเป็นเครื�องมือทางการตลาดแบบดั *งเดิม ดงันั *น การให้บริการบริหารการจดังานของบริษัทฯ อาจจะได้รับความ

เสี�ยงอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงความต้องการของลกูค้า อาทิเช่น การปลี�ยนแปลงนโยบายทางด้านการตลาดของ

บริษัท การเปลี�ยนแปลงผลติภณัฑ์ การเปลี�ยนแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการเลื�อนระยะเวลาของการจดัทํากิจกรรม

ออกไป เป็นต้น  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ *นดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือได้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอยา่งตอ่เนื�องกวา่ :; ปี   จึงมีฐานลกูค้าทั *งจาก

ภาครัฐและเอกชน ดําเนินธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งแตล่ะประเภทออตุสาหกรรมจะมชี่วงเวลาในการจดังาน

ตา่งๆกนั ซึ�งถือเป็นการกระจายความเสี�ยงในด้านของช่วงเวลาการจดังานได้ นอกจากนี *บริษัทมีนโยบายในการหาลกูค้า

รายใหม่ๆ  ในประเภทธุรกิจที�หลากหลายเพิ�มขึ *น ซึ�งลกูค้าเหลา่นี *จะใช้การจดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ 

และมีแนวโน้มที�การสง่เสริมการจําหนา่ยเป็นเครื�องมือสาํคญัที�ใช้สื�อสารไปยงักลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ *น     

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลกูค้าเพื�อตอ่ยอดการทํางานเพิ�มขึ *นในปีถดัไปในลกูค้าทกุราย โดยการ

พยายามเอาใจใสก่บังาน ตอ่ยอดผลงานที�ประสบความสาํเร็จของลกูค้า เพื�อรักษาระดบัความสมัพนัธ์และสร้างโอกาส

ในการได้งานในอนาคตอยา่งตอ่เนื�อง บริษัทฯ มีหนว่ยงานดแูลและให้บริการลกูค้าอยา่งใกล้ชิด น้อมรับทกุความเห็น

เพื�อแก้ไขและเหนืออื�นใดคือคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ของใช้งบประมาณของลกูค้าอยา่งคุ้มคา่ที�สดุและวดัประสทิธิภาพของ

งานที�ทําให้ลกูค้าให้ได้มากที�สดุและมีคณุภาพมากที�สดุ  

 
�.� ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง และการเปลี�ยนแปลงนโยบาย   
     ของภาครัฐ 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองนั *นถือวา่มีความเกี�ยวข้องกนัคอ่นข้างมาก 
ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และจดังานอีเว้นท์ เป็นธุรกิจที�มีความเกี�ยวข้องและเชื�อมโยงกบัธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ ซึ�งมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยา่งมาก  การจบัจ่ายใช้สอยของภาค
ประชาชนและการอยูร่อดของธุรกิจ เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์หรือบริการในการใช้สื�อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถึงการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซึ�งเป็นเครื�องมือทาง
การตลาดเพื�อสง่เสริมการขาย 



  บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

7 
 

เมื�อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตั *งแตส่นิค้าอปุโภคบริโภคไปจนถึงระดบัที�มีผลตอ่ประเทศ เช่น ด้าน
พลงังาน มีความออ่นไหวตอ่สถานการณ์ทางการเมืองคอ่นข้างมาก การดําเนินธุรกิจจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ภาวะความเคลื�อนไหวทางการเมอืงและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไมว่า่จะเป็น ความมั�นคงทางการเมือง การชมุนมุ
ประท้วงของกลุม่ตา่งๆ นโยบายทางเศรษฐกิจตา่งๆ ล้วนแล้วแตส่ง่ผลให้เกิดการพิจารณาบทบาทการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์และงบประมาณของการจดักิจกรรมอีเว้นท์ทั *งสิ *น  ไมน่บัรวมไปถึงนโยบายโครงการตา่งๆ ที�ได้รับการ
ก่อตั *งและสนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมสง่เสริมสนบัสนนุโดยภาคเอกชน เช่นโครงการขนาดใหญ่ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจดังานเช่น โครงการประชาสมัพนัธ์ประเทศเพื�อการทอ่งเที�ยว โครงการจดัการประชมุนานาชาติ ที�มีความ
ออ่นไหวคอ่นข้างมากกบัสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ  โครงการด้านการจดัอีเว้นท์จงึได้รับผลกระทบจากความ
ไมแ่นน่อนเหลา่นี *ไปด้วย 

 อยา่งไรก็ดี บริษัทเตรียมความพร้อมในกรณีนี *อยูเ่สมอ โดยการพยายามจดัสรรสดัสว่นการสร้างรายได้ไมใ่ห้
พึ�งพาแตด้่านใดด้านหนึ�งไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแตพ่ยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆราย และทั�วทกุ
ภมูิภาคของประเทศ มิได้จํากดัการรับงานอยูเ่พียงแตใ่นเมืองหลวง ไมพ่ึ�งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ�งโดยเฉพาะ หรือ 
กระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด  นอกจากนี *บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดลุของงานที�จะก่อให้เกิด
รายได้อยา่งเสมอภาคและอยา่งรอบคอบมากที�สดุ รวมทั *งพยายามวางแนวนโยบายที�จะพึ�งพางานของตนเอง และมีการ
วางแผนที�จะบกุในตลาดตา่งประเทศรวมทั *งงานด้านการประชมุสมัมนาและเลี *ยงรับรองในระดบันานาชาติ เพื�อรักษา
เสถียรภาพและไมย่ดึติดอยูก่บังานภายในประเทศเทา่นั *น  

 
�.* ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการปรับตวัของลูกค้า การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอเีว้นท์ของวงการเอเยนซี�โฆษณา
และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่   

  
มลูคา่ทางการตลาดของธุรกิจการบริการจดังานอีเว้นท์เพิ�มมากขึ *นในแตล่ะปี ตวัเลขยอดรายได้ที�นา่สนใจทํา

ให้มีผู้ประกอบการทั *งที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจอยูก่่อนแล้ว เช่นบริษัทโฆษณาเอเยนซี� บริษัทสื�อและรายการทีวีตา่งๆ แม้แต่
บริษัทที�ให้บริการด้านประชาสมัพนัธ์ ก็เริ�มกําหนดทิศทางเริ�มปรับตวัที�จะหาลูท่างเข้ามาสร้างมลูคา่สร้างรายได้จาก
ตลาดธุรกิจบริหารการจดังานอีเว้นท์บ้าง โดยพยายามใช้จดุเดน่ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกธุรกิจการจดั
งานอีเว้นท์เข้าไปร่วมด้วย การเติบโตในบริษัทเหลา่นี *ในหมวดอีเว้นท์ก็สง่ผลให้การแขง่ขนัในธุรกิจทวคีวามรุนแรงเพิ�ม
มากขึ *น อยา่งไรก็ดี ความชํานาญในเรื�องของการจดังานอีเว้นท์ในประเภทตา่งๆ เป็นเรื�องประสบกาณ์และความ
เชี�ยวชาญเฉพาะ  แม้บริษัทเหลา่นี *จะพยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื�อมาดแูลและจดังานเอง และเพื�อประโยชน์ในด้าน
ของการประหยดัต้นทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความเชี�ยวชาญของบคุลากรคงยงัไมส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและจดังาน
อีเว้นท์ที�มมีาตรฐานเทา่เทียมกบับริษัทที�ทํางานด้านนี *โดยตรงได้ 
 นอกจากนี *แล้ว ตลาดอีเว้นท์ยงัมคีวามเคลื�อนไหวของผู้ประกอบการหรือลกูค้าในอดตีที�สั�งสมประสบการณ์
และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ที�บริษัทฯ หรือบริษัทที�ทํางานด้านอีเว้นท์อื�นๆ จดังานให้มาก่อน เกิดการปรับตวั เรียนรู้และจดั
งานอีเว้นท์เองโดยไมต้่องอาศยับริษัท Event Management ที�ทําด้านนี *โดยตรงในบางครั *ง อตุสาหกรรมอีเว้นท์ใน
ปัจจบุนัจงึไมเ่พียงแตม่ีคูแ่ขง่และมีการแขง่ขนัที�เพิ�มสงูขึ *นมากเทา่นั *น แตย่งัต้องปรับตวัและรักษาคณุภาพให้ดยีิ�งๆ ขึ *น
ไป พร้อมกนันั *นยงัต้องสร้างการยอมรับจากความสาํเร็จของงานจากลกูค้า และพยายามพฒันาศกัยภาพทั *งในด้านการ
บริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบการนําเสนอ อยา่งตอ่เนื�องอยูเ่สมอ  
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บริษัทฯ ได้พฒันาและสง่เสริมการสร้างคณุภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ�งขึ *น ด้วยการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหมที่�สอดคล้องกบังานอีเว้นท์ มีทีมงานดแูลลกูค้าและให้คาํปรึกษาอยา่งใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที�มี
คณุภาพในมมุมองใหม่ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยูเ่สมอ เช่น การหาเครื�องมือทางการตลาดใหม่ๆ  หรือสร้าง
ความร่วมมือกบัเจ้าของเทคโนโลยีนั *นๆ เพื�อร่วมกนัทํางานและเกิดการถา่ยทอดความรู้ ที�ชว่ยสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
หนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง รวมทั *งใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทกุๆด้านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยงัตลาดตา่งประเทศ เพื�อลดความเสี�ยงจากการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศ  
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั  งขึ  นเมื%อวนัที% 5 มิถนุายน 2534 โดยนายเสริม
คณุ คณุาวงศ์ และนางสรีุย์ คณุาวงศ์ เพื%อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) 
ประเภทงานบนัเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & 
Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสนิค้า (Exhibition & Trade Show) และงานสง่เสริมการตลาดและ
สง่เสริมการจดัจําหนา่ย (Marketing & Promotion) ด้วยทนุจดทะเบียนเริ%มแรก 1 ล้านบาท และมีพนกังานในช่วง
เริ%มแรกจํานวน 4 คน ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที%สาํคญัของกลุม่บริษัท แสดงได้โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี   
 

ปี พฒันาการที%สาํคญั 

พ.ศ. 2529 นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้จดัตั  งบริษัท ดิอายส์ จํากดั ขึ  นเป็นบริษัทแรกในกลุม่
บริษัท เพื%อให้บริการผลติสื%อประเภทมลัติมิเดยี และมลัติวชิั%น ในขณะนั  น นบัได้
วา่ดิอายส์เป็นหนึ%งในบริษัทผู้ให้บริการผลติประเภทสื%อมลัติมิเดีย และมลัติวิชั%น 
ชั  นนําของประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 บริษัท พรีเซนเตชั%น มเีดีย ซพัพลายส์ จํากดั (ในปัจจบุนัเปลี%ยนชื%อเป็นบริษัท พี
เอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั) ได้รับการจดัตั  งขึ  น เพื%อให้บริการสนบัสนนุทางด้าน
เครื%องมือสาํหรับการแสดงและการนําเสนอแกด่ิอายส์ 

พ.ศ. 2534 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั ได้รับการจดัตั  งขึ  น เพื%อให้บริการบริหารการจดั
งาน ซึ%งนบัได้วา่ในช่วงนั  น บริษัทฯ เป็นหนึ%งในผู้บกุเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการ
จดังาน ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2535 ผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้รวมการดําเนินงานของทั  งสามบริษัทเข้าด้วยกนั และ
จดัตั  งกลุม่บริษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึ  น ซึ%งนบัได้วา่ ในชว่งนั  นกลุม่
บริษัทดิอายส์เป็นหนึ%งในไมกี่%บริษัทที%สามารถให้บริการบริหารการจดังานได้แบบ
ครบวงจร  

พ.ศ. 2537 มีการเปลี%ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกลุม่ โดยการจดัตั  งกลุม่บริษัท 
เอส. คิวบิค ขึ  นมาแทนกลุม่บริษัทดิอายส์ และมีการจดัตั  งบริษัท เอส. คิวบิค 
จํากดั ขึ  นเพื%อถือหุ้น และทําหน้าที%ควบคมุและดแูลงานทางด้านการเงิน การ
บญัชี และการตรวจสอบภายในของแตล่ะบริษัทภายในกลุม่  

พ.ศ. 2541 บริษัทฯ มีการเปลี%ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจที%สาํคญัของ
บริษัทฯ โดยหนัมาให้ความสาํคญักบัธุรกิจประเภทงานบนัเทิงสาธารณะ (Public 
Event) มากขึ  น เนื%องจากเลง็เห็นวา่ธุรกิจทั  งสองประเภทนา่จะมีศกัยภาพในการ
เจริญเติบโตที%สงู ในอนาคต 
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พ.ศ. 2542 ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลติสื%อสาํหรับการนําเสนอเพิ%มมากขึ  น โดย
การให้บริการผลติสื%อประเภท วีดโีอ  3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนรามา่ เกมส์
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทั  งแก่บริษัทอื%นๆภายในเครือ และลกูค้า
ภายนอก  
ในปีเดยีวกนั บริษัทฯ ได้จดังานประชมุสหพนัธ์บรรณารักษ์นานาชาติประจําปี 
ครั  งที% 65 (the 65th Annual Conference of the International Federation of 
Library Association) ซึ%งมีบรรณารักษ์กวา่ 2000 คน จากทั%วโลกมาร่วมประชมุ
ด้วย 

พ.ศ. 2544 ผู้บริหารของพีเอ็มได้เปลี%ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเน้นการ
ให้บริการทางด้านเครื%องมือสาํหรับการจดัการแสดงและการนําเสนอแบบครบ
วงจร (Production Solutions Management) ทั  งในด้านแสง (Pro Lighting) 
ด้านภาพ (Pro Image) ด้านเสยีง (Pro Sound) และด้านเทคนิคพิเศษ (Special 
Effect)  

พ.ศ.   2544-2546 บริษัทได้จดังาน หรือร่วมจดังานทั  งในระดบัชาติ และนานาชาติ หลายงาน เช่น 
งาน APEC CEO Summit งาน OTOP City งานแมนํ่  าของแผน่ดนิ งานฉลอง
เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น 

พ.ศ. 2546 กลุม่บริษัทมกีารเปลี%ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถือหุ้นครั  งใหญ่เพื%อ
เตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่โดยการเพิ%มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯจาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลาํดบั 
นอกจากนี   ยงัมกีารเปลี%ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ 
ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็ม และดิอายส์ ในสดัสว่นร้อยละ 99.997 และ 99.84ของ
ทนุจดทะเบียนที%ชําระแล้วของแตล่ะบริษัท ตามลาํดบั สว่น บริษัท เอส. คิวบิค 
จํากดั นั  นกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท
มหาชนในเดอืนธนัวาคม 2546 และเปลี%ยนชื%อเป็น บริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 
จํากดั (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited) 

พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ%มเงินลงทนุในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั  โดยบริษัทถือหุ้นของ
พีเอ็มในสดัสว่นร้อยละ rr.rr ของทนุจดทะเบียนที%ชําระแล้ว stu ล้านบาท (เดิม 
tr.rv ล้านบาท) และได้เพิ%มเงินลงทนุในบริษัท ดิอายส์ จํากดั โดยบริษัทถือหุ้น
ของดิอายส์ในสดัสว่นร้อยละ rr.ru ของทนุจดทะเบียนที%ชําระแล้ว su ล้านบาท 
(เดมิ u ล้านบาท)  

พ.ศ. 2548 บริษัทได้ลงทนุในบริษัท ซ-ีเม็กซ์ เอ็กซิบิชั%น จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของซ-ีเม็กซ์ใน
สดัสว่นร้อยละ rv ของทนุจดทะเบียนที%ชําระแล้ว t ล้านบาท และได้ลงทนุใน
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ  ลยซูีพี จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ  ลยซูีพี 
ในสดัสว่นร้อยละ uv ของทนุจดทะเบียนที%ชําระแล้ว s ล้านบาท 
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พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทนุใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  xu 

พ.ศ. yuuv บริษัทเป็นผู้จดังานที%ได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ ได้แก่ การจดัพิธีเปิด-
ปิด การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก ฤดรู้อน ครั  งที% y| และ การจดังานแสดง
แสงสเีสยีง Legend of Angkor Wat ที%ประเทศกมัพชูา นอกจากนี  บริษัทได้
ลงทนุในบริษัท เอ ลิ  งค์ จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของเอ ลิ  งค์ในสดัสว่นร้อยละ 
rr.rr ของทนุจดทะเบียน s ล้านบาท เพื%อให้บริการด้านการเป็นตวัแทน ผู้
ประสานงาน ในการจดัหาการแสดง และโชว์ตา่งๆ ทั  งในและตา่งประเทศ  

พ.ศ. yuus บริษัทได้ทําการขยายการลงทนุโดยการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กโปซิชั%น 
เทคโนโลยี จํากดั ซึ%งให้การบริการในด้านการติดตั  งระบบสาธารณโูภคที%
เกี%ยวข้องกบัการจดัอีเว้นท์  โดยถือหุ้นในสดัสว่น 40%  และ ในปีนี   บริษัทฯ
ประสบความความสาํเร็จได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ด้านแนวคิด สาํหรับพาวิล
เลยีนขนาดไมเ่กิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des 
Expositions: BIE จากผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดบันานาชาติ
ในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผู้ออกงาน 
102 ประเทศทั%วโลก 

พ.ศ. yuuy บริษัทได้มีการเปิดตวัแผนก CM MICE เพื%อรองรับงานการจดัประชมุและสมันา 
โดยทีงานที%มีปะสบการณ์ในกาจดัประชมุและสมันาระดบันานาชาติ และวาง
นโยบาย ASEAN Platform เพื%อให้สอดคล้องกบัการเปิดเขตการค้าเสรี อาเซยีน
ในปี พ.ศ. yuut 

พ.ศ. yuut บริษัทมีการเปลี%ยนแปลงโครงสร้างบริษัทยอ่ยจากบริษัท เอ ลงิค์ จํากดั เป็น 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี   วนั จํากดั ซึ%งจะให้บริการด้านดนตรีและการจดัการอยา่งครบ
วงจร โดยถือหุ้นในสดัสว่น uu%  และได้รับรางวลั Corporate Social 
Responsibility Award ในงาน SET Award 2010 

 
&.' ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 กลุม่บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการบริหารการจดังานแสดงตา่งๆ และ ดาํเนินธุรกิจที%เกี%ยวข้องกบั    
      ธุรกิจหลกั โดยปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 
 

 t.y.s บริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) โดยมุง่เน้นผลติผลงานที%มี

 คณุภาพ และตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยลกูค้าของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ 
 หนว่ยงานภาครัฐ และบริษัทในภาคเอกชน ซึ%งต้องการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดเพื%อเพิ%มยอดขาย หรือ
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 สง่เสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ผลงานที%สาํคญัของบริษัทที%ผา่นมา ได้แก่ งานแมนํ่  าของแผน่ดนิครั  งที% 3,4 
 และ 5 , งานเทศกาลวดัอรุณ (Wat Arun Festival), กิจกรรมการเปลี%ยนแบรนด์จากเทเลคอมเอเซีย เป็น แบ
รนด์ TRUE, การจดังานนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติการฉลองการครองราชย์ครบ �v ปี การร่วมจดังาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลมิพระเกียรติฯ, การจดัพิธีเปิด-ปิดการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก ฤดรู้อน ครั  งที%y|, 
งานจดันิทรรศการของประเทศไทยในงาน World Water Expo 2008, แคมเปญการเปิดตวัรถยนต์ Nissan 
March, แคมเปญการเปิดตวัรถจกัรยานยนต์ Honda : Scoopy I, งาน HomePro Expo yvvu – yvsv, การ
ออกแบบ ตกแตง่, การออกแบบตกแตง่พิพิธภณัฑ์เฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติย์ 
พระบรมราชินีนาถ, การจดังานวฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ �| พรรษามหาราชา เป็นต้น  

   
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้ตามลกัษณะการให้บริการได้เป็น 4 ประเภทหลกั  ดงัตอ่ไปนี   

คือ 
  1. การจดักิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการขาย (Corporate Marketing & Event)  

2. การจดังานแสดงนิทรรศการทั  งงานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการ  
ชั%วคราว (Museum & Exhibition)  
3. การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

  4. การจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)  
  5. การจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง(Art, Culture & Entertainment)  
   
3.2.2 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
  ประกอบธุรกิจให้บริการเชา่อปุกรณ์เพื%อการจดังานกิจกรรมตา่งๆ ซึ%งแบง่เป็น |ประเภทคือ 

  �. อปุกรณ์เกียวกบัภาพ (Image) เช่น เครืองฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนราม่า
      (Panorama), ทีวี/วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชันวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา  
      (Plasma), ซีนอน (Xenon) และ Led Screen  
   '. อปุกรณ์เกียวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน (Convention Lighting), ระบบ

      แสงกลางแจ้ง  (Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และ 
      ระบบแสงสาํหรับการจดัแสดงสนิค้าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 

   .. อปุกรณ์เกียวกบัเสียง (Pro Audio) สําหรับการจดัการประชุม, งานเปิดตวัสินค้า และงาน Light 
      & Sound 
   /. อปุกรณ์เกียวกบัเอฟเฟคท์  (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ 2า, จอนํ 2า (Water Screen) 
      และนํ 2าพใุนระบบ Straight, Skirt และ Circle 
 
 3.2.3 บริษัท ดิอายส์ จํากดั 
  ประกอบธุรกิจให้บริการผลติสือสาํหรับการนําเสนอ ซึงแบง่เป็น / ประเภทได้แก ่
  �. สื%อประเภทมลัติมิเดีย (Multimedia) เป็นการใช้สื%อทางภาพและเสยีงที%หลากหลายทั  งจาก Slide 
        Projector, Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser 
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        Effect, Interactive shadow, Illusion effects, Holo-vision, VDO Panorama, Multi-Screen 
        Video ระบบไฟฟ้าตา่งๆ รวมไปถึงพล ุและนํ  าพดุ้วยระบบ Synchronize จากการทํางานที%ควบคมุ
        จากจดุเดยีว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  
   '. สื%อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) เป็นการให้บริการออกแบบและผลติสื%อวีดีโอโดยการนํา
       เทคนิคในการผลติที%ทนัสมยั ควบคมุกระบวนการด้วยการนํา Computer graphics มาใช้เพื%อทําให้
       งานที%ผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 
  ..  สื%อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) เป็นรูปแบบของสื%อสาํหรับการนําเสนอที%
        ได้รับความนิยมมากที%สดุในปัจจบุนั ซึ%งจะจดัทําด้วยระบบ Interactive Computer และ มีการนํา
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเช่น 3-d max, 3-d studio, Illustration และ Photoshop มาใช้เพื%อ
        ทําให้งานที%ผลติได้มีความสวยงาม และนา่ตื%นตาตื%นใจสาํหรับผู้ชม  
   /.  สื%อโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสื%อทางด้าน TV Spot ของดิ
         อายส์ เป็นการผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยั พร้อมทั  งนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบ 
      พร้อมทีมงานตดัตอ่ที%มีประสบการณ์พร้อมให้คําปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความ 
      ต้องการ 
 
 3.2.4 บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์  จํากดั 

  ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้างงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พื  นที%สาํหรับ   
   งานแสดงสนิค้า และอื%นๆ 
 

 t.y.u บริษัท เอ็ม เทอร์ตี   วนั จํากดั 

  ประกอบธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจร (One Stop Music and 
Artist Management  Company ) มีสินค้าและบริการที%ครอบคลมุถงึ บริหารงานจดัสรรศิลปิน (Talent 
Agency) สร้างสรรค์การผลิตงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบควบคมุการ
ผลิตการแสดงสด (Live Music Production) การจดักิจกรรมดนตรีเพื%อการตลาด (Corporate Music) 
และคอนเสิร์ต ด้วยคอนเซปต์การให้บริการที%รวดเร็ว และตอบโจทย์ทกุความต้องการ ทั  งนี  กลุม่ลกูค้า
เป้าหมายคือองค์กรธุรกิจ กลุม่คอนซูมเมอร์โปรดกัซ์ และ กลุม่ครีเอทีฟเอเจนซี% โดย เอม็ เทอร์ตี  วนั  มี
ทีมงานเฉพาะทางทั  ง นกัประพนัธ์เพลง  โปรดิวเซอร์ มิวสิคคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นกัการ
ตลาดมิวสิคมาร์เกตติ  ง ที%พร้อมจะรองรับการออกแบบและผลิตงานเพลง การแสดง และบริหารจดัสรรหา
ศิลปิน อย่างครบวงจร  

 
 3.2.6 บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
  ประกอบธุรกิจการจดังานแสดงแสงสเีสยีง (Light &Sound) และให้บริการการจดังานแสดงตา่งๆ โดย
 เฉพาะงานทางด้าน MICE และ Incentive Group ในประเทศกมัพชูา 
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t.y.r บริษัท เอ็กซ์โปซิชั%น เทคโนโลยี จํากดั 
  ประกอบธุรกิจให้บริการตดิตั  งระบบไฟฟ้า และระบบสาธารณปูโภคที%เกี%ยวข้องกบัการจดังานทกุ 
 ประเภท 
 
 
 ณ วนัที% ts ธนัวาคม yuut โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ เป็นดงันี   

 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

บจก. ดิ อายส์

บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์

บจก. บายอน -ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. เอ็กซ์โปซิชัน เทคโนโลยี

บจก. เอ็ม เทอร์ตี 2 วนั

99.99%

99.99%

90%

75%

40%

55%

 
 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานและธุรกิจที%เกี%ยวข้องกบัธุรกิจหลกั 
การเข้าลงทนุจะพิจารณาทั  งผลตอบแทนจากการลงทนุที%เหมาะสม โดยคํานึงถึงศกัยภาพของธุรกิจที%เข้าลงทนุ และการ
สง่เสริมกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการกํากับดแูลบริษัทย่อยโดยมีการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้า
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื%อดแูลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที%
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 
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&.& โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในระหวา่งปี yu50 – yuu3 สามารถแสดงได้ดงันี   
 
ตารางจําแนกรายได้จากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2550-2553

ประเภทของรายได้

Type of revenue มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.)

รายได้จากการให้บริการ

บริหารการจัดงาน 513.78 62.31% 566.63 63.02% 503.91 63.56% 572.83 60.21%

Revenue from event 

management business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านอุปกรณ์ 194.33 23.57% 230.19 25.60% 258.54 32.61% 325.63 34.23%

Revenue from equipment

rental business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านการผลิตสื�อสําหรับนําเสนอ 44.92 5.45% 39.95 4.44% 21.68 2.73% 33.38 3.51%

Revenue from presentation

media production business

รายได้จากการออกแบบ ตกแต่ง

และก่อสร้าง 71.51 8.67% 62.39 6.94% 8.64 1.09% 10.74 1.13%

Revenue from design, decoration 

and construction

รายได้จากธุรกิจดนตรีและบริหาร

ศิลปิน - - - - - - 8.83 0.93%

Revenue from musical 

and activity

รวม (Total) 824.54 100% 899.16 100% 792.77 100% 951.41 100%

2552 / 20092551 / 2008 2553 / 20102550 / 2007
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รายได้ของบริษัท

Company's revenue มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.)

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากภาครัฐ 219.05 38.46% 285.19 49.47% 289.87 58.09% 225.39 39.26%

   Revenue from government 

   sector

 - รายได้จากภาคเอกชน 310.53 54.52% 272.22 47.22% 205.99 41.28% 347.44 60.51%

   Revenue from private sector 

 - รายได้อื�น 3.49 0.61% 11.48 1.99% 3.14 0.63% 1.33 0.23%

   Other revenue

 - กําไรจากการรับรู้เงินลงทุนตาม 36.51 6.41% 7.57 1.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

   วิธีส่วนได้ส่วนเสีย/รายได้เงินปันผล

   Profit from Investment Sharing

   Method/Dividend

   รวมรายได้ (Total) 569.58 100% 576.46 100% 499.00 100% 574.16 100%

2552 / 2009

ตารางจําแนกรายได้ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2550 -2553

2551 / 2008 2553 / 20102550 / 2007
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ตารางจําแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2550 -2553

รายได้ของบริษัท

Company's revenue มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) % มูลค่า (ล้านบาท) %

Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.) Amount (MB.)

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด 135.28 23.75% 152.86 26.52% 169.87 34.04% 219.75 38.27%

   และส่งเสริมการจําหน่าย

   Revenue from corporate 

   marketing events

 - รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ 209.83 36.84% 75.93 13.17% 151.01 30.26% 186.48 32.48%

   Revenue from public events

 - รายได้จากงานนิทรรศการและ 101.17 17.76% 266.87 46.29% 63.98 12.82% 99.00 17.24%

   งานแสดงสินค้า

   Revenue from trade show and

   exhibition

 - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 15.19 2.67% 10.27 1.78% 2.03 0.41% 16.46 2.87%

   Revenue from MICE

 - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 52.31 9.18% 21.34 3.70% 19.20 3.85% 21.14 3.68%

    Revenue from event

    management function

 - รายได้จากงานออกแบบ ตกแต่ง 15.79 2.77% 21.16 3.67% 89.77 17.99% 30.00 5.23%

   Revenue from design&

   construction

 - รายได้อื�นๆ 40.01 7.02% 28.03 4.86% 3.14 0.63% 1.33 0.23%

    Other revenue

   รวม (Total) 569.58 100% 576.46 100% 499.00 100% 574.16 100%

2552 / 20092552 / 20092551 / 20082550 / 2007
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�. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
  การดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น � กลุม่ คือ 
  ".  ธุรกิจการให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) 

1.  ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ด้าน แสง ส ีเสยีง และภาพ (Equipment Service) 
  @.  ธุรกิจให้บริการผลติสืCอสาํหรับการนําเสนอ (Presentation Media) 
 H.  ธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ สาํหรับงานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ 
  (Exhibition  Design and Construction) 

 5.  ธุรกิจดําเนินการให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจร (Music and Artist  
           Management) 
      6.  ธุรกิจให้บริการด้านการตดิตั SงระบบสาธารณโูภคทีCเกีCยวข้องกบัการจดัอีเว้นท์ (Utilities Service) 
 
  �.�  ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) 
    ปัจจบุนับริษัทฯให้บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) โดยขอบเขตการ
 ให้บริการบริษัทฯจะครอบคลมุถึง 

o การออกแบบสร้างสรร 
o การวางแผนงานการสืCอสารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของลกูค้า  
o การออกแบบชิ Sนงาน  
o การให้คําปรึกษาในด้านการจดัหาและจดัเตรียมพื SนทีCทีCเหมาะสมสาํหรับการจดังานแสดงประเภทตา่งๆ  
o การให้คําปรึกษาเบื Sองต้นทางด้านอปุกรณ์และสืCอสาํหรับการจดัการแสดง  
o การให้บริการรับออกแบบจดัสร้างตามแนวความคดิของลกูค้า  
o การให้บริการประกอบ ตดิตั Sง และตกแตง่ภายในให้ลกูค้า  
o การควบคมุและบริหารงานแสดง  

 
    ซึCงทําให้บริษัทฯสามารถบริหารและควบคมุคณุภาพของการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน ตามทีCลกูค้าได้
กําหนดไว้ ในปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯสามารถจําแนกได้ตามลกัษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภทหลกั 
ดงัตอ่ไปนี Sคือ 
    ". ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด  (Corporate Marketing Event) 

1. ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชัCวคราว   

     (Museum & Exhibition)  
@.   การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

 H.   การจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)  

 �.   การจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment)  
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�.�.�  ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    ก. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing & Even : CME) 

    การจดักิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขาย จดัวา่เป็นเครืCองมือสืCอสารทางการตลาด (Marketing 
Communication Tool) ทีCนา่สนใจ เนืCองจากเป็นสืCอทีCสามารถสร้างมลูคา่ให้กบัตวัผลติภณัฑ์ และเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ โดยทัCวไป ลกัษณะการให้บริการการจดักิจกรรมทางการตลาด และการสง่เสริมการขายจะ
มีความแตกตา่งจากงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ เนื�องจากการจดักิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการขายป็นการ
สื�อสารทางการตลาดของลกูค้ารายใดรายหนึ�ง โดยเฉพาะที�ต้องการจดักิจกรรมขึ 'นมาเพื�อสื�อสารกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 
ทั 'งนี 'งานที�จดัจะมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป ซึ�งจะขึ 'นอยูก่บัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าวา่ต้องการจะสง่เสริมการ
ขายผลติภณัฑ์หรือสนิค้า หรือต้องการแนะนําสนิค้าหรือบริการใหม ่ นอกจากนี 'ยงัมีกิจกรรมอื�นๆที�ลกูค้าจดัขึ 'นเพื�อเป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งลกูค้า/กลุม่เป้าหมาย ลกูค้าหรือตวัแทนจําหนา่ย อนัได้แก่ การจดัทําเนื�องในเทศกาลพิเศษขึ 'น
ในรูปแบบการสมัมนา และงานบนัเทิง เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะ
สั 'นๆ เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้าร่วมงาน และการสร้างภาพพจน์ที�ดีและความประทบัใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน นอกจากนี ' 
สถานที�ที�ใช้ในการจดักิจกรรมก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึ 'นอยูก่บัแนวคดิการสง่เสริมการตลาดของสนิค้าหรือบริการแตล่ะ
ประเภท เช่น ถ้าหากต้องการเปิดตวัสนิค้าที�มีกลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุ่น ก็จะจดังานในบริเวณที�มีวยัรุ่นสญัจรไปมาจํานวน
มากเช่น ยา่นช๊อบปิ'งของวยัรุ่น โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสนิค้าใจกลางเมือง เป็นต้น  
 
 ผลงานการจดักิจกรมทางการตลาดที�โดดเดน่ของบริษัทฯ ในปี :;;< ที�ผา่นมา ได้แก ่

� Motor Show & Motor Expo 20"n   
� งาน Home Pro Expo 20"n 
� Rebrand Prueksa Logo 
� Nissan Road Show และ เปิดตวัรถยนต์ Nissan March 
� Nokia Vasco Launch 
� พิธีสง่มอบผลไม้ให้นกักีฬา Asian Games  
� Fashion Expo Gala 
� งานเปิดตวั iPhone 4 
� Honda Motorcycle Launch 
� PTT Biodiversity  

 
  ข  .ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดังานนิทรรศการ  (Exhibition) 

    การจดังานนิทรรศการเป็นการจดังานที�ผู้ชมงานหรือลกูค้าจะสามารถรับชม หรือพิจารณาสิ�งตา่งๆที�จดัแสดงได้
 อยา่งใกล้ชิด และมีเวลาในการชมงานอยา่งเตม็ที�  บริษัทฯมีหน้าที�สร้างกระบวนการที�ใช้ในการสื�อสารระหวา่งลกูค้าและ
 ผู้ชมงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ การออกแบบบริเวณพื 'นที�จดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ส ี และเสยีง และการ
 แสดง, การนําเทคนิคตา่งมาประกอบในการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hologram , การใช้เทคนิคจอแบบพาโนรา
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มา เป็นต้น      การจดังานนิทรรศการสามารถประยกุต์ใช้ได้ทั 'งการจดัแสดงทางการค้า การจดัแสดงทางด้านความรู้หรือ
ศิลปะ วฒันธรรม รวมถึงการจดังานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ 
   นอกจากนี ' บริษัทได้ขยายขอบเขตของธุรกิจการให้บริการจดันิทรรศการไปสูง่านจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ ซึ�งถือเป็น
การจดังานนิทรรศการประเภทนิทรรศการถาวร โดยได้เพิ�มบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญในงานพิพิธภณัฑ์  ซึ�งผลงานที�ผา่นมา
ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย  พิพิธภณัฑ์ Angkor National Museum และ พิพิธภณัฑ์ขนสง่ทางนํ 'าเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึ�งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ตกแตง่ เป็นต้น    

 
ผลงานการจดันิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชัCวคราวทีCสาํคญัของบริษัทฯ ในปี 
1��@ ทีCผา่นมาได้แก ่

� Money Expo 20"n 
� นิทรรศการ ในงานสโมสรสนันิบาต 
� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ :;;3  (International Education Expo : OCSC) 
� งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื 'นเอเซยี 2553 
� ศนูย์การเรียนรู้โรงกษาปณ์แหง่ประเทศไทย 
 

ค. การจดักิจกรรประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event). 

การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะให้กบัลกูค้า เพื�อสง่เสริมการขายในรูปแบบเฉพาะของแตล่ะ
ประเภทสนิค้า การจดังานให้กบัลกูค้าสว่นราชการ ในการทําตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นกิจกรรมของกระทรวงนั 'นๆ เอง 
เป็นกิจกรรมเพื�อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจํานวนมาก โดยจะเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มีรูปแบบงาน
หลากหลายรวมอยูด้่วยกนั จํานวนวนัในการจดักิจกรรมหลายวนั ซึ�งกิจกรรมประเภทนี 'อาจจะเป็นได้ทั 'งกิจกรรมพิเศษเฉพาะ
ช่วงหรือเทศกาลในปีนั 'น หรือกิจกรรมที�มีการจดัเป็นประจําทกุปี  

นอกจากงานบนัเทิงสาธารณะในรูปแบบของการนบัจ้างแล้ว ยงัมีกิจกรรมบนัเทิงสาธารณะที�บริษัทเป็นเจ้าของ
แนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทิงประเภทตา่งๆ ที�มีศกัยภาพพยายามจดัรูปแบบงานให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้ ที�จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ�ง
การริเริ�มเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ' ได้กระทําอยา่งตอ่เนื�องตามนโยบายการสร้างความมั�นคงทางรายได้ให้แก่บริษัท 

 
ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี :;;< ที�ผา่นมา ได้แก ่

� วฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ @A พรรษา มหาราชา 
� นิทรรศการนิทรรศ รัตนโกสนิทร์ 
� งานเทศการสงกรานต์  ชลบรีุ 
� Concert  Together We Can Concert 
� เทศกาลไทนเที�ยวไทย ; ภาค 
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ง. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดัการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) 

    การบริการบริหารการจดัประชมุสมัมนานั 'น บริษัทฯจะรับฟังวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า แล้วบริษัทฯจะ
พฒันา แนวคิดใน การนําเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานที�เหมาะสมให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey 
Event Management) โดยบริษัทฯจะดแูลในทกุๆสว่นของงาน เริ�มตั 'งแตก่ารให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การทําป้าย
ต้อนรับในบริเวณที�จะจดังาน การออกแบบและตกแตง่ห้องจดังานสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การจดังานเลี 'ยงต้อนรับ การ
จดัหางานแสดงประเภทตา่งๆ และงานเลี 'ยงอําลาสาํหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์งานประชมุ   
 
  ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี :;;< ที�ผา่นมาได้แก ่

� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ :;;<  (International Education Expo : OCSC) 
� Honda Dealer conference 
� งานประชมุ สนง.คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
� สมัมนาเวทีสาธารณะ โดยกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 

 
จ. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดังานศิลปะและวฒันธรรม (Art, Culture & Entertainment: ACE) 

    การจดักิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง มีทั 'งการจดักิจกรรมการแสดงของหน่วยงานราชการ  และ
หน่วยงานภาคเอกชน     ซึ�งมีวตัถปุระสงค์ในการจดังานเพื�อส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของไทย และนําเสนอความบนัเทิงใน
รูปแบบตา่งๆ โดยอาศยัแนวคิดในการนําเสนอที�แปลกใหม ่เน้นความคิด ริเริ� มสร้างสรรค์ และมีการใช้สื�อและอุปกรณ์ที�
ทนัสมยัประกอบการนําเสนอ ทําให้งานแสดงมีความนา่สนใจ และสมจริง  ซึ�งจะสร้างความประทบัใจให้แก่กลุม่ผู้ เข้าชมงาน 
ในการจดัการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง บริษัทฯจะเน้นการสร้าง กระบวนการที�ใช้ในการสื�อสารระหว่างผู้จดั
งานและกลุม่ผู้ เข้าชมโดยการออกแบบแนวคิดของงานแสดง การวางแผนงาน แสดง  การคัด เลือกนักแสดง นํา  การ
จดัสร้างและตกแตง่งานแสดง การควบคมุและบริหารงานแสดง และการออกแบบ บริเวณพื 'นจดังานแสดง การจดัหาการ
แสดงประเภทตา่งๆทั 'งจากในและตา่งประเทศ โดยจะคาํนงึถึงความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการจดังานของลกูค้าด้วย
เสมอ  
    นอกจากการรับจดังานให้แก่ลกูค้าแล้ว บริษัทยงัได้ริเริ�มในการเป็นผู้จดังานบนัเทิงประเภทตา่งๆ โดยเน้นการ
เป็นเจ้าของงาน พฒันางานบนัเทิงประเภทต่างๆ ที�มีศกัยภาพ โดยพยายามจดัรูปแบบงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ ที�จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ�งการริเริ�มเป็น
เจ้าของงานของบริษัทนี ' ได้กระทําอยา่งตอ่เนื�องตามนโยบายการสร้างความมั�นคงทางรายได้ให้แก่บริษัท 

 
  ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี :;;< ที�ผา่นมา ได้แก ่

� ติดตั 'งงานศิลปินไทยฝรั�งเศส 
� เทศกาล รวมมติรร่วมสมยั นําประเทศไทยสาสากล 
� Art Market 2010 
 

  �.�.� การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
     �.�.�.�  นโยบายทางการตลาด 
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   กลยุทธการตลาด 
   บริษัทฯมีกลยทุธ์ทางการตลาดที�เน้นการให้บริการที�มีคณุภาพ และครบวงจรแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมี    
 กลยทุธ์ทางการตลาดที�สาํคญัดงันี ' 

   

• การให้บริการที(เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร 
   ที�ผา่นมา บริษัทฯเน้นการให้บริการบริหารการจดังานในรูปแบบตา่งๆให้แก่ทั 'งหนว่ยงานทั 'งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยา่งมคีณุภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริษัทฯได้ร่วมทํางานกบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิดตั 'งแตเ่ริ�มต้นเพื�อให้
เข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และความต้องการของลกูค้าอยา่งถ่องแท้ บริษัทฯมีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการแสดงที�
นา่สนใจและมคีวามเป็นไปได้ในการนําเสนอ มีการผลติรายการ การคิดรูปแบบการนําเสนอ สถานที�ในการจดักิจกรรม
การแสดง การจดัหาอปุกรณ์และทีมงานสนบัสนนุการแสดง รวมทั 'งการจดักิจกรรมตา่งๆ ที�มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า ทั 'งนี ' บริษัทฯจะมีการควบคมุคณุภาพในทกุขั 'นตอนของการทํางาน 
เพื�อมิให้เกิดความผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า  บริษัทฯจงึได้รับการยอมรับและ
ความไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอยา่งดีวา่ กิจกรรมที�บริษัทฯจดันั 'น มคีวามแปลกใหมแ่ละสามารถสื�อแนวคิดในการนําเสนอ
งานได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
  นอกจากนี ' เพื�อให้การจดังานแสดงของลกูค้าสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ 'น บริษัท
ฯ ได้เพิ�มการบริการทางด้านการประชาสมัพนัธ์ ทําหน้าที�สื�อสาร สร้างภาพลกัษณ์ และ นําเสนอขา่วสารในการจดั
กิจกรรมของลกูค้า เป็นการสร้าง Value Added ให้แกง่านจดัการแสดงของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจตอ่การบริการ
ของบริษัทฯ โดยรวม 

 

• การให้บริการที(ครอบคลุมประเภทของงานที(หลากหลาย 
    ที�ผ่านมา บริษัทฯได้ให้บริการบริหารการจัดงานครบทั 'ง 4 ประเภท คือธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
นิทรรศการ (Exhibition), ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing Event), ธุรกิจ
ให้บริการบริหารการจดังานศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment) และ ธุรกิจให้บริการ
การบริหารการจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) โดยนบัได้วา่  บริษัทฯ เป็น
ผู้ประกอบการชั 'นนําในธุรกิจทั 'ง A  ประเภทดงักล่าว ซึ�งทําให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดที�ครอบคลมุในอุตสาหกรรม
การบริหารการจดังานอยา่งครบถ้วน  
   นอกจากนี 'แล้วบริษัทยอ่ยในเครือ CMO Group ซึ�งประกอบธุรกิจให้บริการครอบคลมุทั 'งอปุกรณ์การจดังาน
แสง สี เสียงทุกประเภท การจัดทําเทคนิดพิเศษ (Special Effect) การจัดทําวีดีโอเพื�อใช้ในกิจกรรมต่างๆ หรือเพื�อ
โฆษณา การรับจดัทําโครงสร้างเวที และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ระบบนํ 'า ปัFมลมและการวางสายสื�อสาร จึงทําให้กลุม่
บริษัทในเครือ CMO Group สามารถให้บริการได้ครบวงจรอยา่งแท้จริง 

 

• การพัฒนาระบบการทาํงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
    บริษัทฯมีนโยบายในการใช้กลยทุธ์ที�เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพื�ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วใน
การให้บริการสาํหรับลกูค้า ในปัจจบุนั นบัได้วา่บริษัทฯมีชื�อเสยีงในระดบัแนวหน้าบริษัทหนึ�งในตลาด และเป็นที�ยอมรับ
ของลกูค้าอยา่งกว้างขวางในเชิงคณุภาพและมาตรฐานการสร้างสรรค์งานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า   
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้ให้ความสาํคญัในการสร้างทีมงานและระบบงานที�มีประสิทธิภาพเพื�อรองรับการขยาย
งานอยา่งตอ่เนื�อง และสามารถรักษาคณุภาพการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่ลกูค้า 

 

• การให้ความสาํคัญกับบุคลากรภายในบริษัท 
    บริษัทฯตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯเป็นกลไกที�สําคัญในการที�จะทําให้บริษัทฯ
ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจที�ต้อง
อาศยัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และความร่วมมือของบคุลากรในฝ่ายตา่งๆเพื�อให้การ
จัดกิจกรรมประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯจึงเน้นที�การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม
พนกังานให้มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบและสร้างสื�อ และการใช้เครื�องมือสําหรับ
การนําเสนอ  รวมถึงการจดัส่งพนกังานไปดงูานทั 'งในประเทศและต่างประเทศเพื�อให้พนกังานได้มีโอกาสในการรับรู้
เทคนิค หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที�จะนํามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลกูค้า  นอกจากนี 'บริษัทฯยงัเน้นการ
สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีให้เกิดขึ 'นภายในองค์กรด้วยการจดักิจกรรมเชื�อมสมัพนัธ์ของพนกังานอนัจะนําไปสูก่ารดําเนินงาน
ในแนวทางเดียวกนั การร่วมมือและการประสานงานเพื�อให้งานสาํเร็จดงัเป้าหมายที�ได้วางไว้ 

 
   นโยบายและการกาํหนดราคา 

    การกําหนดราคาในการให้บริการบริหารการจดังานแตล่ะงานจะกําหนดจากต้นทนุการผลติ ซึ�งประกอบด้วย
ต้นทนุ ในการผลติงาน (Production Cost) ต้นทนุคา่ควบคมุในการผลติงาน (Production Control Management Fee) 
และ ต้นทนุคา่ควบคมุและบริหารงานการแสดงในวนัจดังาน (Presentation Control Fee) และบวกกําไรสว่นเพิ�ม 
(Profit  Margin) ในอตัราที�เหมาะสม ซึ�งจะขึ 'นอยูก่บัลกัษณะของงานวา่ต้องอาศยัความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ และความ
แปลกใหม ่ มากน้อยเพียงใด รวมทั 'งความยุง่ยากซบัซ้อนในการผลติงาน 

 
   ลูกค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะมุง่เน้นลกูค้าที�เป็นเจ้าของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ตา่งๆ ที�ต้องการจดังานสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลติภณัฑ์ของตนเพื�อสร้างยอดขาย เพิ�มเติมจากการโฆษณาผา่นสื�อทั�วๆ ไปหรือองค์กรภาครัฐและ
เอกชนที�ต้องการสง่เสริมให้เกิดภาพลกัษณ์ที�ดีกบัตวัองค์กร โดยเจ้าของผลติภณัฑ์หรือองค์กรอาจจะเป็นผู้ กําหนด
รูปแบบของกิจกรรมเอง แล้ววา่จ้างให้บริษัทฯเป็นผู้ดาํเนินการหรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําเสนอแผนการจดักิจกรรมให้  

บริษัทฯได้จําแนกลกูค้าออกเป็น < กลุม่ดงัตอ่ไปนี ' 
 

   �. กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ 
    เนื�องจากภาครัฐมีนโยบายสง่เสริมการลงทนุในอตุสาหกรรม ที�มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง
ภาครัฐจงึมีนโยบายเป็นตวัแทนในการจดักิจกรรมเพื�อให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือจดักิจกรรมทางการตลาดเพื�อสง่เสริม
อตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิเช่น อตุสาหกรรมทอ่งเที�ยว และอตุสาหกรรมการจดัการประชมุ เป็นต้น หนว่ยงานของภาครัฐที�
รับผิดชอบในการสง่เสริมอตุสาหกรรมเหลา่นี ' ได้แก่ การทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย  สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชมุและ
นิทรรศการ(สสปน.) เป็นต้น นอกจากนี 'ยงัมีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งของหนว่ยงานรัฐอีกเป็นจํานวน
มากโดยการจดักิจกรรมนั 'นจะสอดคล้องกบัภาระหน้าที�ที�หนว่ยงานรัฐนั 'นดแูล 
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  �. กลุ่มธุรกิจเอกชน 

    กลุม่ธุรกิจในภาคเอกชนโดยสว่นใหญ่จะนิยมใช้การจดังานควบคูไ่ปกบัเครื�องมือสื�อสารทางการตลาดอื�นๆ 
แตอ่าจจะใช้งบประมาณและความถี�ในการจดังานแตกตา่งกนัไป ขึ 'นกบัขนาดธุรกิจและสภาพการแขง่ขนัใน
อตุสาหกรรมโดยธุรกิจที�ใช้บริการบริหารการจดังานบอ่ยและมรงบประมาณสงูมกัเป็นธุรกิจที�มกีารแขง่ขนัที�คอ่นข้างสงูมี
การเปลี�ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที�รวดเร็ว หรือมีการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการต้องการใช้บริการที�
รวดเร็ว  เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีอตัราการเจริญเติบโตที�ดี แตม่กีารแขง่ขนั
ทางด้านการตลาดสงูภายในอตุสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ซึ�งเป็นธุรกิจที�มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง และ
ธุรกิจสนิค้าอปุโภคบริโภค เช่น ธรุกิจอาหาร ธุรกิจเครื�องสาํอาง และธุรกิจยาบํารุงสขุภาพ ซึ�งธุรกิจเหลา่นี 'ให้ความสาํคญั
กบัการจดักิจกรรมทางการตลาด การสง่เสริมการจําหนา่ย และการประชาสมัพนัธ์เพื�อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคและ
กลุม่เป้าหมาย 

 
  4. กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา 

    บริษัทตวัแทนโฆษณาจดัเป็นลกูค้ากลุม่ที�มีความสาํคญัของบริษัท เนื�องจามีบริษัทตวัแทนโฆษณาเพียงไม่กี�
รายเทา่นั 'นที�สามารถให้บริการบริหาร การจดังาน และการจดัทําโฆษณาได้แบบครบวงจร ดงันั 'น บริษัทตวัแทนโฆษณา
โดยสว่นใหญ่จึงมีความจําเป็นที�จะต้อง ใช้บริการของผู้ให้บริการบริหารการจดังาน   

 
  ที�ผา่นมา บริษัทฯหางานใหมไ่ด้จากทั 'งลกูค้าเก่าและลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งตอ่เนื�องด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ' 

• การเสนอผลงานให้ลกูค้าคดัเลือก 
ทีมงานของบริษัทฯจะทําการตดิตามความเคลื�อนไหวทางการตลาดของลกูค้าหรือได้รับการตดิตอ่จากลกูค้าให้ไป

เสนอผลงานทั 'งจากลกูค้าภาครัฐวิสาหกิจ/ รัฐบาล และภาคเอกชน โดยหลงัจากที�บริษัทฯได้รับข้อมลูจากลกูค้า บริษัทฯก็
 จะจดัเตรียมแผนงานตาม วตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า และนําเสนองานพื�อให้ลกูค้าคดัเลอืก หากบริษัทฯ
ได้รับ การคดัเลอืกให้เป็นผู้ให้บริการ  ฝ่ายผลติผลงานของบริษัทฯก็จะประสานงานกบัลกูค้าในการดาํเนินงานในขั 'น
ตอ่ไป 

 

• ความสัมพนัธ์ที(ดกีับลกูค้า 
จากนโยบายทางการตลาดของที�มุง่เน้นการสร้างงานที�มีคณุภาพดี เพื�อสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า    บริษัทฯจึง

 สามารถสร้างและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื�อง ลกูค้าที�เคยได้รับบริการจากบริษัทฯจึงมี ค ว า ม
เชื�อมั�น ในคุณภาพ และกลบัมาใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื�อง         ประกอบกับการที�บริษัทฯมุ่งเน้นลูกค้าที�มี
ศกัยภาพ สงูใน การเจริญเติบโต และมีงบประมาณและมีแผนการประชาสมัพนัธ์และการตลาดอย่างต่อเนื�องตลอด
ทั 'งปี บริษัทฯจึง ได้รับ งานจากลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง 

 

• การแนะนําของลกูค้าเก่า 
จากประสบการณ์ที�มีมากวา่ :0 ปี และการให้บริการที�ได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้าทั 'งในแง่ของคณุภาพ 

ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนําเสนอที�แปลกใหมแ่ตม่ีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของ
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ลกูค้า จึงทําให้ลกูค้าจํานวนมากมีความมั�นใจในคณุภาพงานของบริษัทฯ และมีการแนะนําลกูค้าอื�นๆให้มาใช้บริการ
ของ บริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง  

 
   4.1.2.2 ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน 
    ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน 

   ธุรกิจการรับบริหารการจดังานเป็นธุรกิจที�มีการแขง่ขนัสงูและมีผู้ประกอบการจํานวนมาก   การเข้าสูธุ่รกิจการ
ให้บริการบริหารการจดังานป็นเรื�องที�ไมย่ากนกัเนื�องจากใช้เงินลงทนุและบคุลากรไมม่าก ในปัจจบุนักิจการที�ดําเนิน
ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัททีCดําเนินธุรกิจบริหารการจดังานเป็น
ธุรกิจหลกัซึCงถือวา่เป็นคูแ่ขง่ทางตรงของบริษัทฯ และบริษัทผู้ผลติรายการโทรทศัน์และรายการบนัเทิงซึCงจะอาศยัจดุแข็ง
ทางด้านชืCอเสยีงและสืCอทีCมีอยูใ่นมือมาเชืCอมโยงกบัธุรกิจบริหารการจดังาน และเข้ามาประมลูงานแขง่กบัผู้ประกอบการ
โดยตรง รวมถึงเอเยนซีCโฆษณา และเอเยนซีCประชาสมัพนัธ์ ซึCงบางเอเยนซีCมแีผนก ภายในบริษัทเองซึCงทําหน้าทีC
ให้บริการบริหารจดังานแก่บริษัททีCเป็นลกูค้าของตน ซึCงถือบริษัทผู้ผลติรายการโทรทศัน์ และเอเยนซีCโฆษณาเป็นคูแ่ขง่
ทางอ้อมแตจ่ากการทีCตลาดการจดังานแสดงเติบโตและเป็นทีCนิยมของลกูค้า ทําให้คูแ่ขง่ทางอ้อมให้ความสาํคญักบั
ธุรกิจการจดังานแสดงมากขึ Sน โดยเฉพาะเอเยนซีCโฆษณา  ได้หนัมาแยง่ตลาดการจดังานแสดงโดยการตั Sงบริษัทหรือ
จดัตั Sงหนว่ยงานในการจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอยา่งจริงจงั แตอ่ยา่งไรก็ดีในการจดังานแสดง
จําเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ และความเชีCยวชาญในการทํางานในระดบัสงู ทําให้ยงัมีความจําเป็นในการใช้บริการจาก
บริษัททีCทําหน้าทีCจดังานแสดงโดยตรง 
    ในปัจจบุนัผู้ประกอบการที�ดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทยมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก  แต่
จะมีเพียงประมาณ 5-6 รายที�เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯด้วย ซึ�งมีการดําเนินงานที�เป็นระบบ มีสถานะที�มั�นคง 
สามารถให้บริการที�มีคณุภาพจนเป็นที�ไว้วางใจของลกูค้ามีการจบักลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ทั 'งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ�งแตล่ะกิจการก็จะมีความเชี�ยวชาญและสายสมัพนัธ์ที�ตา่งกนัออกไป เมื�อใช้ยอดขายที�ผา่นมาเป็นเกณฑ์ในการจําแนก
ขนาดของบริษัทฯ  เมื�อเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัที�เป็นผู้ดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานโดยตรงจดัวา่บริษัทฯเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่  
    การที�บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังานแตล่ะรายจะได้รับงานจากลกูค้าหรือไม ่ ขึ 'นอยูก่บัความพร้อม และ
ความมั�นคงของบริษัทในการรองรับงาน และที�สาํคญัคือความสามารถในการผลติผลงานที�มีคณุภาพ ซึ�งปัจจยัที�จะทําให้
ผลงานดงักลา่วมีคณุภาพได้นั 'นขึ 'นอยูก่บับคุลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลติที�มีความคดิริเริ�ม
สร้างสรรค์  มีความชํานาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนบัสนนุการทํางานที�มีความพร้อม ความสามารถของผู้ผลติแต่
ละรายที�จะ สามารถจดัสรรองค์ประกอบทกุอยา่งให้สามารถผลติผลงานตามที�ลกูค้าต้องการได้ ภายในเวลาและ
งบประมาณที�กําหนด   รวมถงึการบริหารจดัการที�เข้มงวด 

 
    ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

    สาํหรับบริษัทฯ ซึ�งดําเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานมานานกวา่ 10 ปี มีการผลติผลงานที�มีคณุภาพ 
เน้นการนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบที�แปลกใหมโ่ดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และมีการควบคมุคณุภาพของงานในทกุ
กระบวนการของการให้บริการ ทําให้ผลงานที�ผา่นมาของบริษัทฯได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้าทั 'งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยา่งตอ่เนื�องวา่เป็นงานที�มีคณุภาพดี ซึ�งทําให้ลกูค้าเหลา่นั 'นเป็นจํานวนไมน้่อยใช้บริการของบริษัทฯ มา
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อยา่งตอ่เนื�อง ทําให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการบริหารการจดังานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที�
อตัรา การเจริญเติบโตของ GDP และคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เสริมการตลาด และประชาสมัพนัธ์จะติดลบก็ตาม และ
เพื�อให้ บริษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทชั 'นนําในธุรกิจ และเพิ�มศกัยภาพในการเจริญเติบโตและ
ความสามารถใน การแขง่ขนัของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯได้วางตาํแหนง่ทางการตลาด (Market Positioning) 
ของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ให้ บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management Services) และ
ให้บริการครอบคลมุงานจดัแสดง ทกุประเภท     โดยการ ให้บริการที�เน้นคณุภาพเป็นหลกัสาํคญั ในปัจจบุนั บริษัทฯจงึ
ได้รับการยอมรับจากทั 'งลกูค้าของ บริษัทฯเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่เป็นหนึ�งในบริษัทชั 'นนําในแตล่ะประเภทธุรกิจของ
การให้บริการบริหารการจดังานที� บริษัทฯดําเนินกิจการอยู ่

 
  �.�.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
   ขั 'นตอนการให้บริการบริหารการจดังาน สามารถแบง่ออกได้เป็นขั 'นตอน ดงัตอ่ไปนี ' 

    J. กระบวนการให้บริการการบริหารการจัดงานจะเริ�มต้นจากการติดต่อมายังบริษัทฯ ของลกูค้าซึ�งเป็น
เจ้าของธุรกิจ โดยลกูค้าจะแจ้งความประสงค์ที�จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นสําหรับตวัผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของ ตน หรือต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของตน บริษัทฯจะเข้าไปรับฟังความต้องการของลกูค้า และวตัถปุระสงค์
ในการจดั งาน รวมถึงงบประมาณในการจดังานจากลกูค้า ตามวนั เวลา และสถานที�ที�ลกูค้านดัหมาย 

 
    :. หลงัจากนั 'น บริษัทฯก็จะกลบัมาวเิคราะห์เพื�อให้เข้าใจถงึความต้องการและวตัถปุระสงค์ในการจดังาน
ของลกูค้าอยา่งถ่องแท้ พร้อมนดัประชมุทีมงานซึ�งประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) ฝ่ายครีเอ
ทีฟ (Creative) และฝ่ายผลติ (Production) เพื�อระดมความคิดและวางรูปแบบ แนวทาง และวิธีการนําเสนองาน 
ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบื 'องต้น การทํางานในขั 'นตอนนี 'จะต้องมั�นใจได้วา่แนวคิด และรูปแบบของงาน
ถกูต้องตรงกบัความต้องการของลกูค้า และอยูใ่นวงเงินที�ลกูค้ากําหนด   

 
   <. การจดัเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดงานทั 'งในด้านอปุกรณ์และสื�อสําหรับการนําเสนอ การควบคมุการ
ผลติ และการประชาสมัพนัธ์งาน และการออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน  

<.J  การจดัเตรียมความพร้อมทางด้านอปุกรณ์และสื�อสาํหรับการนําเสนอฝ่ายผลติจะดาํเนินการจดัเตรียม
อปุกรณ์ตา่งๆที�ต้องใช้ เช่น เครื�องมือสื�อสารระหวา่งทีมงาน ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ส ีเสยีงและเทคนิคพิเศษและ
สื�อสาํหรับการนําเสนอ เครื�องแตง่กายนกัแสดงและพิธีกร ตลอดจนอปุกรณ์จดัฉากให้มีความเหมาะสมกบั
แนวคิดและรูปแบบในการจดังาน  
<.:  การควบคมุการผลติและการประชาสมัพนัธ์งาน: ในขั 'นตอนนี ' บริษัทฯจะดาํเนินการผลติงานพร้อมทั 'งมี
การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานในทกุขั 'นตอนของการผลติ เพื�อให้มั�นใจได้วา่งานที�ผลติออกมามี
คณุภาพและตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า ในระหวา่งการผลติงานบริษัทฯก็จะประสานงานกบับริษัทเจ้าของ
งานและหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อประชาสมัพนัธ์ให้งานเป็นที�รู้จกัของกลุม่เป้าหมาย 
 3.3 การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน: การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังานจะ
รวมถงึการคดัเลอืกและอบรมบคุคลากรสาํหรับการจดังาน ซึ�งทั 'งบริษัทฯ และลกูค้าจะดําเนินการร่วมกนัจดัหา 
คดัเลอืกและให้การอบรมเจ้าหน้าที�ฝ่ายสนบัสนนุ เช่น พนกังานต้อนรับ บริกร พนกังานตรวจตัKว ตลอดจนพิธีกร 
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และนกัแสดง และการจดัเตรียมและบริหารพื 'นที�จดังานซึ�งเริ�มจากการติดตอ่ขอสถานที�กบัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 
รวมถงึศกึษาข้อจํากดัของการใช้สถานที�นั 'นๆ การจดัวางตาํแหนง่ของอปุกรณ์ เครื�องไม้เครื�องมือตา่งๆให้
เหมาะสมกบัการใช้งาน การตกแตง่เวทีและฉากให้มีความนา่สนใจและการจดัเตรียมพื 'นที�วา่งสาํหรับผู้ เข้าร่วม
งานอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการจดัพื 'นที�สาํหรับเส้นทางสญัจรเพื�อให้ผู้ เข้าร่วมงานสามารถเดนิทางจากจดุชม
งานจดุหนึ�งไปยงัอีกจดุหนึ�งได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ จดัเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภยั
ตา่งๆ ไว้พร้อมกนัด้วย 
 
 

    <.A  การดาํเนินการจดังานตามวนัเวลา และสถานที�ที�กําหนด 
 
 
 

แผนผังแสดงขั 9นตอนการบริหารจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 �.�  ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment Service)  

บริษัทฯได้รับการ
ติดต่อจากลูกค้า

บริษัทฯได้รับการบริษัทฯได้รับการ
ติดต่อจากลูกค้าติดต่อจากลูกค้า

วิเคราะห์ความ
ต้องการและวัตถุ
ประสงค์ในการ

จัดงานของ
ลูกค้า

วิเคราะห์ความวิเคราะห์ความ
ต้องการและวัตถุต้องการและวัตถุ
ประสงค์ในการประสงค์ในการ

จัดงานของจัดงานของ
ลูกค้าลูกค้า

ออกแบบแนวคดิ
รูปแบบและแนว

ทางของงาน

ออกแบบแนวคดิออกแบบแนวคดิ
รูปแบบและแนวรูปแบบและแนว

ทางของงานทางของงาน

ควบคมุการ
ผลติและการ

ประชาสมัพันธ์

ควบคมุการควบคมุการ
ผลติและการผลติและการ

ประชาสมัพันธ์ประชาสมัพันธ์

จัดเตรียมอปุกรณ์
และสื+อสําหรับ
การนําเสนอ

จัดเตรียมอปุกรณ์จัดเตรียมอปุกรณ์
และสื+อสําหรับและสื+อสําหรับ
การนําเสนอการนําเสนอ

ออกแบบการ
บริหารและควบคมุ

การจัดงาน

ออกแบบการออกแบบการ
บริหารและควบคมุบริหารและควบคมุ

การจัดงานการจัดงาน

งานการแสดงงานการแสดงงานการแสดง
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    �.�.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค (Equipment & Utilities service) สาํหรับการจดั
กิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกัด (“พีเอ็ม”) และ 
บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลชูั(น จาํกดั(แม็กซ์) 
   การให้บริการจะทําการจดัหาและ อํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบวงจรสําหรับอปุกรณ์การจัด
กิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions) และสาธารณปูโภค โดยการให้บริการจะครอบคลมุตั 'งแตก่าร
ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี�ยวกบัชนิดของอปุกรณ์ที�เหมาะสมกบัการใช้งาน การให้บริการติดตั 'งและการดําเนินการ
ในการใช้งานอุปกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานที�มีประสิทธิภาพและแม่นยํา เพื�อให้การจัดงานนั 'นๆ ประสบ
ความสาํเร็จด้วยด ี

 
    ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท คือ 

- อปุกรณ์เกี�ยวกบัภาพ (Image) เช่น เครื�องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่(Panorama), ทีวี/ 
วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชั�นวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon) และLed 
Screen  

 - อปุกรณ์เกี�ยวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชั�น (Convention Lighting), ระบบแสงกลางแจ้ง 
(Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงสาํหรับ การจดัแสดงสนิค้าและ
นิทรรศการ (Exhibit Lighting) 

  - อปุกรณ์เกี�ยวกบัเสยีง (Pro Audio) สาํหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน Light & Sound 
  - อปุกรณ์เกี�ยวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ 'า, จอนํ 'า (Water Screen) และนํ 'าพใุนระบบ 
 Straight, Skirt และ Circle สาํหรับการบริการทางด้านสาธารณปูโภคในการจดังานจะเน้นไปที�ระบบไฟฟ้าเป็นหลกั 

 
    �.�.�  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 
    �.�.�.� นโยบายและการกาํหนดราคา 

    การกําหนดราคาอปุกรณ์และบริการสาะรณปูโภค จะขึ 'นอยูก่บัประเภทและชนิดของอปุกรณ์ สาํหรับ ประเภท
ของอปุกรณ์ที�มีผู้ให้บริการอยูใ่นตลาดจํานวนมาก เช่น อปุกรณ์เกี�ยวกบัแสง ส ีและเสยีง  จะกําหนด ราคาโดยอ้างอิงจาก
ราคาตลาด    สาํหรับอปุกรณ์ประเภทที�ต้องอาศยัเทคนิคพิเศษซึ�งมีลกัษณะเฉพาะ และมี คูแ่ขง่จํานวนน้อยรายที�สามารถ
ให้บริการได้ และ ไมม่ีราคาตลาดอ้างอิง เช่น นํ 'าพ ุ จะกําหนดราคาในการให้ บริการโดยพิจารณาปัจจยัหลกั 3 ประการ 
คือ  ความสามารถในการสร้างเอฟ เฟคท์พิเศษของชนิดอปุกรณ์   ความยากง่ายในการจัดทําเอฟเฟคท์พิเศษ   และ
ความถี�ในการใช้งานของอปุกรณ์  

 
    �.�.�.� ลูกค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของธุรกิจการให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค ประกอบไปด้วย   

• บริษัทให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอที�ยงัขาดแคลนอปุกรณ์บางอยา่งที�ลกูค้าต้องการ บริษัทเหลา่นี 'จะ
ทําการเชา่อปุกรณ์ประเภทดงักลา่วตอ่จากกลุม่บริษัทเพื�อไปให้บริการลกูค้าของตน  
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• บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซี� 

• หนว่ยงานทั 'งภาครัฐและภาคเอกชนซึ�งต้องการจดักิจกรรมการแสดงด้วยตนเอง 
  

   �.�.�.4 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์และบริการสาธารณูปโภค 
    หากพิจารณาธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภคในประเทศไทยแล้ว จะพบวา่มีผู้ประกอบการ
อยูจํ่านวนมาก แตเ่มื�อคาํนงึถึงลกัษณะความต้องการแล้ว ผู้ประกอบการจํานวนมากยงัไมส่ามารถ ตอบสนองความ
ต้องการได้อยา่งเพียงพอ  เนื�องจากอปุกรณ์ที�มคีวามทนัสมยั และสามารถใช้งานได้ ตามที�ลกูค้าต้องการมีอยูอ่ยา่ง
จํากดัผู้ประกอบการบางรายมีอปุกรณ์เพื�อสนบัสนนุธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของตน ในขณะที�ผู้ประกอบการบางราย
ถึงแม้จะมีอปุกรณ์อยูเ่ป็นจํานวนไมน้่อย แตอ่ปุกรณ์ดงักลา่วก็ล้าสมยัและไมเ่ป็นที�ต้องการของลกูค้า  หากพิจารณา
เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที�มีอปุกรณ์ที�มีคณุภาพแบบครบวงจรและเป็น ที�ยอมรับของลกูค้าและคนในวงการแล้ว จะพบวา่
การแขง่ขนัยงัอยูใ่นระดบัตํ�า 

     
เพื�อดํารงความสามารถในการแขง่ขนั  กลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัให้มีอปุกรณ์ที�มีความ

ทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยได้จดัให้มีอปุกรณ์ใหม่ๆ  ตาม
ความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื�อง และมีหนว่ยงานที�ทําหน้าที�ในการจดัเก็บและรักษา อปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพที�จะใช้
งานได้ตลอดเวลารวมทั 'งการจดัให้มีบคุลากรที�มคีวามรู้และทกัษะในการให้บริการ เกี�ยวกบัอปุกรณ์ให้แก่ลกูค้า ซึ�งจะ
ทําให้สามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนัได้เป็นอยา่งด ี ในปัจจบุนักลุม่บริษัทจึงได้รับการยอมรับจากทั Sงลกูค้า
ของบริษัทเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่เป็นบริษัทผู้ให้บริการ อปุกรณ์ สาํหรับการ จดัการแสดงและการนําเสนอทั Sง
อปุกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อปุกรณ์ประเภทแสง (Pro  Lighting)  อปุกรณ์ประเภทเสยีง (Pro Audio) และ
อปุกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ทีCมีคณุภาพและ ทนัสมยั ชั Sนแนวหน้าบริษัทหนึCงในวงการ 

 
    �.�.4 การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

�. อุปกรณ์ ใช้นโยบายในการจดัหาผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพและตรงกบัความต้องการของลกูค้าใน
ราคาที�เหมาะสม อปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอที�ให้บริการทั 'งหมดเป็นอปุกรณ์ที�นําเข้า
จากตา่งประเทศ เนื�องจากเป็นสนิค้าที�มีคณุภาพดีและมมีาตรฐาน การจดัซื 'ออปุกรณ์
โดยสว่นใหญ่จะจดัซื 'อโดยการตดิตอ่กบับริษัทผู้ผลติอปุกรณ์ที�อยูใ่นตา่งประเทศ
โดยตรง เช่น ในประเทศญี�ปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฝรั�งเศส และเบลเยี�ยม ในบางครั 'งจะ
สั�งซื 'ออปุกรณ์โดยการตดิตอ่กบัตวัแทนจําหนา่ยของผู้ผลติอปุกรณ์ซึ�งอยูใ่นประเทศ
ไทย 
 

�. บุคลากร เนื�องจากบคุลากรเป็นสว่นสาํคญัอยา่งหนึ�งในการประกอบธุรกิจ กลุม่บริษัทจงึมี
นโยบายให้การฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะและความชํานาญในการใช้อปุกรณ์และ
เครื�องมือ และเทคนิคการเก็บรักษาอปุกรณ์อยา่งตอ่เนื�อง 

 
 �.4  ธุรกิจให้บริการผลติสื(อสาํหรับการนําเสนอ  (Presentation Media) 
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    �.4.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

    ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนออยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท ดอิายส์ จาํกัด (“ดิ

อายส์”) ดิอายส์ให้บริการที�เกี�ยวกบัการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ
แบบครบวงจร โดยครอบคลมุตั 'งแตก่ารให้คําแนะนําและคาํปรึกษาเกี�ยวกบัการเลอืกชนิดของสื�อที� เหมาะสมกบังาน
นําเสนอแตล่ะประเภท การเลอืกชนิดของอปุกรณ์ที�เหมาะสมสาํหรับการนําเสนอ การออกแบบ สื�อสาํหรับการนําเสนอ 
และการดแูลงานทางด้านการติดตั 'งอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอทั 'งภาพ แสง เสยีงและเอฟเฟค ดอิายส์ให้บริการผลติสื�อ
สาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนําและเปิดตวัสนิค้าเพื�อทําให้ กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเกิดความเข้าใจและการรับรู้
เกี�ยวกบัตวัสนิค้าได้มากขึ 'น และสื�อสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนําและประชาสมัพนัธ์องค์การเพื�อก่อให้เกิด
ภาพพจน์ที�ดีตอ่ตวัองค์การ สื�อสาํหรับการนําเสนอที� ผลติขึ 'นจะถกูนําไปใช้ทั 'งในกิจกรรมการจดัแสดงสนิค้าและ
นิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุในระดบั
นานาชาติ ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนออยู ่4 ประเภท คือ 

 
   - สื�อประเภทมลัติมิเดยี (Multimedia) ซึ�งเป็นการใช้สื�อทางภาพและเสยีงที�หลากหลายทั 'งจาก Slide Projector,  

Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบไฟฟ้าตา่งๆ รวมไป
ถึงพล ุ และนํ 'าพดุ้วยระบบ Synchronize จากการทํางานที�ควบคมุจากจดุเดียวโดยใช้ Datation Trax เพื�อนําเสนอ
เรื�องราวให้นา่ตื�นเต้นและสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  

 
- สื�อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึ�งดิอายส์จะให้บริการออกแบบและผลติสื�อวีดีโอโดยการนําเทคนิคใน

การผลติที�ทนัสมยัเช่น Matrox Speed Laser มาใช้เพื�อทําให้งานที�ผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 
 

- สื�อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ซึ�งเป็นรูปแบบใหมข่องสื�อสาํหรับการนําเสนอซึ�งจะ
จดัทําด้วยระบบ Interactive Computer และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเช่น 3-d max, 3d-studio, 
Illustration และ Photoshop มาใช้เพื�อให้งานที�ผลติได้มีความสวยงาม และนา่ตื�นตาตื�นใจ  

 
- สืCอโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสืCอทางด้าน TV Spot ของดอิายส์ เป็นการ

ผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยัพร้อมทั Sงนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบพร้อมทีมงานตดัตอ่ทีCมีประสบการณ์
พร้อมให้คาํปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 

 
   �.4.�   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

    �.4.�.�  นโยบายและการกาํหนดราคา 
  ดิอายส์มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้บริการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนอที�เป็นมาตรฐาน และสามารถ

แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ โดยกําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการผลติสื�อแตล่ะประเภท บวกกําไรหรือผลผลตอบแทนใน
ระดบัที�เหมาะสม 

 



 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

31 
 

    �.4.�.� ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

• บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซี�โฆษณา ซึ�งไม่มีหน่วยงานภายใน
ของตนทําหน้าที�จดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนอ  

• หน่วยงานทั 'งภาครัฐและภาคเอกชนซึ�งต้องการจัดกิจกรรมเพื�อประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน และ
จําเป็นต้องใช้สื�อสาํหรับการนําเสนอ  

 
   4.3.2.3 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการจัดทาํสื(อสาํหรับการนําเสนอ 
 

    หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการอยูเ่ป็น
จํานวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมคีวามชํานาญในการจดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนออยูเ่พียงประเภทเดยีว 
หรือสองประเภทเทา่นั 'น มีผู้ประกอบการเพียงไมที่�รายซึ�งรวมถงึดิอายส์ด้วย ที�สามารถให้บริการจดัทําสื�อสาํหรับการ
นําเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ มีการดาํเนินกิจการที�เป็นระบบ และได้รับการยอมรับ
อยา่งกว้างขวางจากคนในวงการ  
    เพื�อดํารงความสามารถในการแขง่ขนั ดิอายส์ได้ให้ความสาํคญัในการจดัให้มีบริการจดัทําสื�อ สําหรับการ
นําเสนอแบบครบวงจรทั 'งสื�อประเภทวีดีโอ สื�อประเภทมลัติมีเดีย สื�อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  และสื�อประเภทมลัติ
วิดีโอ ซึ�งตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคา ที�เหมาะสม นอกจากนี ' ดิ

อายส์ยงัจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานของบริษัทอยา่งตอ่เนื�องเพื�อให้เข้าใจและตามทนั เทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับการ
จดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนอซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงที�คอ่นข้างเร็ว ด้วยการให้บริการที� เน้นคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ 
และแนวคิดในการนําเสนอที�แปลกใหมแ่ตต่รงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า พร้อม กับคิดราคาในการให้บริการในอตัราที�
แขง่ขนัได้ ที�ผา่นมา ดิอายส์จึงได้รับการยอมรับจากทั 'งลกูค้าของบริษัทฯเอง และบริษัทคู่แข่งขันว่าเป็นหนึ�งในบริษัทผู้
ให้บริการจดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนอชั 'นนําบริษัทหนึ�งในวงการ 

 
4.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

�. อุปกรณ์ที(ใช้ในการ
จัดทาํสื(อสาํหรับการ
นําเสนอ 

ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเครื�องมือ และอุปกรณ์ที�ใช้ในการจัดทําสื�อ
สําหรับการนําเสนอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อุปกรณ์สําหรับการ
ถ่ายทําวีดีโอ และอปุกรณ์สําหรับการถ่ายภาพที�มีคณุภาพดีและตรงกบัความ
ต้องการใช้งาน โดย ดิอายส์ จะมีการสั�งซื 'อเครื�องมือและอปุกรณ์ที�จําเป็นจาก
ทั 'งแหลง่ภายในประเทศและนอกประเทศ 

�. บุคลากร เนื�องจากบุคลากรเป็นส่วนที�สําคญัอย่างหนึ�งในการประกอบธุรกิจให้บริการ
จดัทําสื�อสาํหรับการนําเสนอ ดิอายส์ จึงมีนโยบายให้การฝึกอบรมพนกังานให้
มีทกัษะและความชํานาญในการใช้อปุกรณ์ และเครื�องมืออยา่งตอ่เนื�อง 

 
 �.�  ธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้าง งานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ (Exhibition 
Design and Construction) 
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�.�.� ลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    ธุรกิจการให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้างงานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ (Exhibition 
Design and Construction) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกัด (เวิร์ค

แมน)ให้บริการเกี�ยวกบัการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่ งานนิทรรศการตา่งๆ ทั 'งประเภทนิทรรศการชั�วคราวและ
นิทรรศการถาวร ตลอดจนงานออกแบบตกแตง่ร้านค้าตา่งๆ  โดยมีลกูค้าทั 'งในและนอกประเทศ   

 
4.4.2 การตลาดและภาวะแข่งขัน 
 

   �.�.�.� นโยบายการกาํหนดราคา 
   เวิร์คแมน มีนโยบายในการกําหนดราคาในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่โดยการประมาณการราคา คา่วสัด ุ

และคา่แรงงานซึ�งจะรวมถึงคา่แรงงานทั 'งในสว่นของการก่อสร้าง  การตดิตั 'ง และ การรื 'อถอนและบวกด้วยผลตอบแทน
ในระดบัที�เหมาะสมอ้างอิงตามมาตรฐานที�ใช้กนัโดยทั�วไปซึ�งราคาของงานจะผนัแปรไปตามความยากง่ายและ
รายละเอียดของงาน  

 
   �.�.�.� ลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

•  บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึ�งไม่มีหน่วยงานภายใน หรือบริษัทย่อยที�ไม่
ชํานาญในงานประเภทนิทรรศการ 

• หนว่ยงานทั 'งภาครัฐและภาคเอกชนซึ�งต้องการจดักิจกรรมเพื�อประชาสมัพนัธ์หนว่ยงานของตน  
 

   �.�.�.4 สภาวะการแข่งขันในธุรกจิการออกแบบ ก่อสร้างงานโครงสร้าง และศักยภาพในการแข่งขัน 
ในธุรกิจการออกแบบ ก่อสร้างงานโครงสร้างสาํหรับการจดังานแสดง จะพบวา่มีผู้ประกอบการเป็นจํานวน

มาก ตั 'งแตผู่้ประกอบการรายใหญ่ไปถึงผู้ประกอบการรายเลก็ซึ�งเป็นสว่นใหญ่ของธุรกิจนี ' ในการรับงานโครงสร้างหาก
เป็นงานที�มี scale ใหญ่จะมีผู้ประกอบการที�มศีกัยภาพในการรับงาน และมีฝีมือเป็นที�ยอมรับในคณุภาพงานเพียงไมกี่�
ราย  การแขง่ขนัในธุรกิจจะเน้นที�คณุภาพงานและความปลอดภยัในการก่อสร้างตกแตง่เป็นสาํคญั ซึ�งหากได้รับการ
ยอมรับจากลกูค้าก็จะมีโอกาสได้รับงานอยา่งตอ่เนื�อง ดงันั 'น เวิร์คแมน ในฐานะที�เป็นผู้ประกอบการรายใหมใ่นธุรกิจนี ' 
จึงมเีป้าหมายในการก้าวไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทางด้านงานนิทรรศการ ด้วยนโยบายในการควบคมุ
คณุภาพของงาน และการออกแบบงานที�มคีวามโดดเดน่และมเีอกลกัษณ์ 

  
   �.�.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    

�. วัสดุอุปกรณ์ที(ใช้ 
    ในการจัดทาํ 
    โครงสร้าง 

เวิร์คแมน มีนโยบายในการจดัหาเครื�องมือ และอปุกรณ์ที�ใช้ในการจดัทํางาน
โครงสร้างทั 'งจากแหลง่ภายในประเทศและนอกประเทศ  

�. บุคลากร บคุลากรถือเป็นส่วนที�สําคญัในธุรกิจการจัดทําโครงสร้างเนื�องจากเป็นงานที�
ต้องใช้ฝีมือและความชํานาญเฉพาะทาง โดยซี-เม็กซ์ใช้นโยบายในการคดัเลอืก
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ผู้ รับเหมาที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดทํางานนิทรรศการ 
และควบคุมการทํางานโดยพนักงานของบริษัทที�มีประสบการณ์โดยตรงใน
ธุรกิจ 

 

�.@ ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 
 
   �.@.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

   ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี จํากดั (เอ็กซ์โป เทค) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ AM ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว
ของบริษัทดงักลา่ว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่ระบบไฟฟ้า ระบบทอ่นํ 'า 
ระบบทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณตา่งๆ ที�จําเป็นสาํหรับการจดังาน EVENT นอกจากนี ' เอ็กซ์โป เทคยงั
เป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการในสว่นของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ด้วย 

 
   �.@.� การตลาดและภาวะแข่งขัน 
   �.@.�.� นโยบายการกาํหนดราคา 

    เอ็กซ์โป เทค มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) ทีCเป็น
มาตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในตลาดได้ โดยกําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการให้บริการแตล่ะประเภท 
บวกกําไรหรือผลผลตอบแทนในระดบัทีCเหมาะสม 

 
   4.5.2.2 ลูกค้า และ กลุ่มเป้าหมาย 

• หนว่ยงานทั 'งภาครัฐและภาคเอกชนซึ�งต้องการจดักิจกรรมเพื�อประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน ที�มาจดั
งานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

• บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึ�งไม่มีหน่วยงานภายใน หรือบริษัทย่อยที�ไม่
ชํานาญในงานระบบสาธารณปูโภค 

 

   �.@.4  สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการดาํเนินการการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 
    และศักยภาพในการแข่งขัน 
   หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการงานระบบสาธารณปูโภคสาํหรับการงานประเภทสง่เสริมการขาย หรืองาน EVENT 

ตา่งๆ ในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการอยูเ่ป็นจํานวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมีความชํานาญใน
การให้บริการงานระบบอยูเ่พียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นั 'น มีผู้ประกอบการเพียงไมที่�รายซึ�งเอก็ซ์โป เทค 

ด้วย ที�สามารถให้บริการงานระบบสาธารณปูโภคได้แบบครบวงจร โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการอยา่งเป็นทางการเพียง
รายเดียวสาํหรับผู้ ที�จดังานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  ทําให้ เอก็ซ์โป เทค มีความได้เปรียบในเรื�องของการ
ติดตอ่งานกบัลกูค้าอื�นๆ และสร้างการรับรู้ในเรื�องของการให้บริการอยา่งมืออาชีพกบัลกูค้าด้วย 
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�.A ธุรกิจการให้บริการด้านดนตรีและการจดัการศิลปินอย่างครบวงจร(One Stop Music and Artist Management  
Company) 

   �.@.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 
    ประกอบธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร (One Stop Music and Artist 
Management  Company ) เอม็ เทอร์ตี Sวนั มีสนิค้าและบริการทีCครอบคลมุถึง บริหารงานจดัสรรศิลปิน (Talent 
Agency) สร้างสรรค์การผลติงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบควบคมุการผลติการ
แสดงสด (Live Music Production) การจดักิจกรรมดนตรีเพืCอการตลาด (Corporate Music) และคอนเสร์ิต ด้วย
คอนเซปต์การให้บริการทีCรวดเร็ว และตอบโจทย์ทกุความต้องการ ทั Sงนี Sกลุม่ลกูค้าเป้าหมายคือองค์กรธุรกิจ กลุม่
คอนซูมเมอร์โปรดกัซ์ และ กลุม่ครีเอทีฟเอเจนซีC โดย เอ็ม เทอร์ตี Sวัน  มีทีมงานเฉพาะทางทั Sง นกัประพนัธ์เพลง  
โปรดิวเซอร์ มิวสคิคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นกัการตลาดมิวสคิมาร์เกตติ Sง ทีCพร้อมจะรองรับการ
ออกแบบและผลติงานเพลง การแสดง และบริหารจดัสรรหาศิลปิน อยา่งครบวงจร  

 
   �.@.� การตลาดและภาวะแข่งขัน 
   �.@.�.� นโยบายการกาํหนดราคา 

    เอ็ม เทอร์ตี Sวนั มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้ด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร (One 
Stop Music and Artist Management Company) ทีCเป็นมาตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในตลาดได้ โดย
กําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการให้บริการแตล่ะประเภท บวกกําไรหรือผลผลตอบแทนในระดบัทีCเหมาะสม 

 
   4.5.2.2 ลูกค้า และ กลุ่มเป้าหมาย 

• หน่วยงานทั 'งภาครัฐและภาคเอกชนซึ�งต้องการจดักิจกรรมด้านดนตรี หรือต้องการศิลปินเพื�อมาร่วมใน
กิจกรรมที�จดัขึ 'น เพื�อประชาสมัพนัธ์หนว่ยงานหรือบริษัทของตน  

• บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึ�งไม่มีหน่วยงานภายใน หรือบริษัทย่อยที�ไม่มี
หนอ่วยงานหรือผู้ ชํานาญการด้านดนตรี หรือต้องการบริการจดัหาศิลปิน อยา่งครบวงจร  

 

  �.@.4  สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการดําเนินการการให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินอย่างครบ
วงจร (One Stop Music and Artist Management Company) 
   ธุรกิจการให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร (One Stop Music and Artist Management 
Company) นั 'นถือเป็นธุรกิจที�ยงัไมม่ีคูแ่ขง่ในตลาดมากนกั เพราะโดยสว่นใหญ่แล้ว ผู้ ที�ให้บริการด้านนี 'จะทํางานเองใน
ลกัษณะรับจ้างเป็นงานๆ ไป ซึ�งเป็นรูปแบบของการทํางานแบบอิสระ สําหรับเอ็ม เทอร์ตี Sวัน จะมีการให้บริการที�ครบ
วงจร ลกูค้าไมจํ่าเป็นต้องตดิตอ่หลายที� หรือหลายบริษัท ในการที�จะได้ศิลปินหรือวงดนตรีในแนวที�เหมาะสมกบัลกัษณะ
การจัดกิจกรรม เพื�อให้มาร่วมในการจัดงานกิจกรรม หรือหากลกูค้าต้องการการบริการด้านดนตรีและเสียงเพลงใน
รูปแบบอื�นเพิ�มเติม ก็สามารถคยุถึงความต้องการ เพื�อให้บริษัทได้ออกแบบดนตรี ทําขึ 'นเป็นพิเศษก็ได้เช่นกนั 
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การวิจัยและพัฒนา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
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5. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที� �( ธันวาคม +,,� 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อยที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ดําเนินงาน มี
รายละเอียดดงันี ( 

 
 

(ก) ที�ดิน 

ที�ตั .ง ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เลขที�ดนิ +,- ตําบล
ธงชยัเหนือ อําเภอปัก
ธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

233 ตารางวา บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ดนิวา่งเปล่าไม่ได้
ประกอบธุรกิจ 

6.83 ไม่ตดิภาระคํ (า
ประกนัใดๆ 

เลขที�ดนิ +323 ตําบล
วงัทองหลาง บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

:6 ตารางวา ดอิายส์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของดอิายส์
ในปัจจบุนั 

8.66 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินหนงัสือ
คํ (าประกนัของ
บริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ -8?2 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

? ไร่ @ ตารางวา พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของพีเอ็ม
ในปัจจบุนั 

@?.68 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้
เงินของบริษัทใหญ่
กบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแหง่หนึ�ง 
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ที�ตั .ง ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เลขที�ดนิ +86- ตําบล
วงัทองหลาง  
บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2@6 ตารางวา บริษัทฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของบริษัท
ในปัจจบุนั 

:.66 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเงินเบิกเกิน
บญัชี กบัสถาบนั
การเงินในประเทศ
แหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ +82- ตําบล
วงัทองหลาง อําเภอ
บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2@6 ตารางวา บริษัทฯ ทําสญัญา
จะซื (อจะขายไว้
กําหนดโอน
กรรมสิทธิ5ภายใน
กรกฎาคม @--@ 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของบริษัท
ในปัจจบุนั 

2-.+- ตดิภาระเงินกู้ ยืม 
ระยะยาว กบั 
สถาบนัการเงิน
แหง่หนี� 

เลขที�ดนิ 22 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

+ ไร่ 8 งาน       
+8 ตารางวา 

พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของคลงัสินค้า
ชั�วคราวของบริษัทใน
ปัจจบุนั 

@+.38 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินกู้ระยะยาว ,
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินตัBว
สญัญาใช้เงินของ
บริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ -2,- ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

266 ตารางวา พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

เป็นทางเข้าออกของ
คลงัสินค้าชั�วคราว
ของบริษัทในปัจจบุนั 

@.?- ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี,
วงเงินตัBวสญัญาใช้
เงินของบริษัทฯใหญ่
กบัสถานบนัการเงิน
แหง่หนี�ง 

เลขที�ดนิ 8?, ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

@66 ตารางวา พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

เป็นทางเข้าออกของ
คลงัสินค้าชั�วคราว
ของบริษัทในปัจจบุนั 

-.+8 ไม่ตดิภาระคํ (า
ประกนัใดๆ 

 
(ข) อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

ลกัษณะ 
ทรัพย์สิน 

ที�ตั (ง/ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วตัถปุระสงค์การถือ
ครอง 

มลูคา่ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 เลขที� 2?+2 ทาวน์
อินทาวน์ ซอย 8/@ 
ถนนลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

,.-8 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงิน
แหง่หนึ�ง 
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อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 เลขที� 2?:2 ทาวน์
อินทาวน์ ซอย 8/8 
ถนนลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

บริษัทฯ ทําสญัญา
จะซื (อจะขายไว้
กําหนดโอน
กรรมสิทธิ5ภายใน
กรกฎาคม @--@ 
 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

2.88  ตดิภาระเงินกู้ ยืมระยะ
ยาว กบัสถาบนั
การเงินแหง่หนึ�ง 

อาคารสํานกังาน
และอปุกรณ์
บนพื�นที�เช่า 

 บริษัทฯทําสญัญา
เช่าพื (นที�กบั
บริษัทเอกชนแหง่
หนึ�ง 

ที�ตั (งของโครงการ
URBAN SPACE 

30.14 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนั
ใดๆ 

อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เลขที� 2:68 ซอย
ลาดพร้าว 3? ถนน
ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

ดอิายส์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

8.3@ ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินหนงัสือคํ (า
ประกนัธนาคารของ
บริษัทใหญ่กบัสถาบนั
การเงินในประเทศ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เลขที� ?/2,-23 
ตําบลคลองกุ่ม 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 

พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

34.90 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้เงิน
ของบริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

โกดงั เลขที� 4/18-19 
ตําบลคลองกุ่ม 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 

พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

คลงัสินค้า 6.44 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้เงิน
ของบริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 
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(ค) อปุกรณ์ดําเนินงาน 

ลักษณะทรัพย์สิน ประเภทการถือครอง วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อปุกรณ์ดําเนินงาน บริษัทฯเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 12.44 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 73.58 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน ดอิายส์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 2.00 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน ซี-เม็กซ์ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 0.06 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน เอ็กซ์โป-เทค เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 2.00 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 
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โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
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�.     ข้อพพิาททางกฎหมาย 

      
 บริษัทซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีข้อพิพาททางกฎหมายที#ยงัไมส่ิ &นสดุ ซึ#งอาจมีผลกระทบ
ด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯที#มีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ / ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินสาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี สิ &นสดุ ณ วนัที# 45 ธนัวาคม 8//8 จํานวน 5 คดี มีรายละเอียดดงันี & 

เมื#อวนัที# 89 ตลุาคม 8//8 บริษัทฯเป็นโจทก์ยื#นฟ้องหนว่ยงานราชการแหง่หนึ#งในฐานะจําเลยที# 5 กบัอธิบดีเป็น
จําเลยที# 8 ตอ่ศาลแพง่ ในข้อหาผิดสญัญา, เรียกคา่เสยีหาย ซึ#งศาลได้รับฟ้องไว้เป็นคดีแพง่ ทั &งนี &ข้อพิพาทในคดีสบื
เนื#องมาจากจําเลยบา่ยเบี#ยงไมชํ่าระเงินตามสญัญา โดยบริษัทฯได้ทําการทวงถามแล้วและได้รับฟังคาํชี &แจงจากจําเลย
แล้วแตข้่ออ้างของจําเลยไมส่ามารถรับฟังได้ บริษัทฯจงึต้องดําเนินการฟ้องตอ่ศาลแพง่เป็นคดี  

ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 8//4 ที#ผา่นมา ทางบริษัทฯและจําเลยได้มีการเจรจาร่วมกนัทั &งในศนูย์ไกลเ่กลี#ยของศาล
แพง่และประชมุภายนอกเพื#อประนีประนอมยอมความ ซึ#งในการเจรจาตลอดมานั &นมีแนวโน้มที#ดเีรื#อยมาแตผ่ลปรากฏวา่เมื#อ
วนัที# 8E มกราคม 8//F ทางจําเลยได้มีทา่ทีเปลี#ยนแนวทางจนทําให้การเจรจาไมป่ระสบผลสาํเร็จ ดงันั &นบริษัทฯจึง
ดําเนินการในสว่นกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลตอ่ไป 
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�. โครงสร้างเงินทุน 
 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 150,000,000 บาท เรียกชําระแล้วทั �งสิ �น 
150,000,000  บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 150,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที� 16 มีนาคม 2555 เป็นดงันี �    

ลําดับที$ รายชื$อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 กลุ่มคุณาวงศ์ 82,980,000    55.32%

 - บริษัท เอส.คิวบคิ จํากัด * 56,451,900    

 - นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ 5,605,820       

 - นางสุรีย์  คุณาวงศ์ 12,034,000    

 - นายเยี�ยม  คุณาวงศ์ 5,238,080       

 - นายสันติ  คุณาวงศ์ 100,100          

 - นางสาววรพร  คุณาวงศ์ 100                  

 - นายเสริมพงษ์  คุณาวงศ์ 50,000            

 - นางสาวอุษณี  เกิดพึ�งบุญประชา 3,500,000       

2 นายเอนก  แซ่โง้ว 2,515,000       1.68%

3 นายสุรชัย  ประชาสิทธิศักดิC 2,000,000       1.33%

4 นางสาวณัฐภัคว์  สกุโณดม 1,991,700       1.33%

5 นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิตร 1,650,000       1.10%

6 นายวีรชัย  อาภาสกุล 1,600,000       1.07%

7 Mr.Peter Eric Dennis 1,320,000       0.88%

8 นายวีระ  ศุภราทิตย์ 1,260,000       0.84%

9 นางสาววชิราภรณ์  เจริญชนิกานต์ 1,000,000       0.67%

10 นายศุภกรณ์  ชินพงศ์ไพบูรณ์ 983,000          0.67%  
หมายเหตุ : * ตระกลูคณุาวงศ์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของบริษัท เอส. คิวบิค จํากดั 
 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 



                                                                                                           บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ��

8. การจัดการ 
 
 �.� โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 

 
 

�.. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั �งสิ �นจํานวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการ
บริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 

�.�.� คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีกรรมการทั �งหมดจํานวน 6 ทา่น* ดงัรายนามตอ่ไปนี � 
1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั        ประธานกรรมการ*** 
2. รศ.จมุพล  รอดคําดี                         กรรมการ***  
3. นายอนนัต์                       เกตพิุทยา   กรรมการ*** 
4. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์**          กรรมการ 
5. นางสรีุย์ คณุาวงศ์**   กรรมการ 
6. นางสาวอษุณี  เกิดพึ+งบญุประชา    กรรมการ 
โดยมีนางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ เป็นเลขานกุารบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
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CME  
Unit 
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CFO CEO 

Office 
  

Finance & Account 

Legal 

CM-Art  
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C-MEX 
Unit 

CM MICE 
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ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (CEO) 
นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ 

IT 

Facility 
Management 

  

Business  
Development 

Corporate 
Communication 

Internal Audit 



                                                                                                           บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ��

*    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื+อผูกพนับริษัทฯ คือ นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ หรือ นางสรีุย์  คุณาวงศ์ 
  ทา่นใดทา่นหนึ+งลงลายมือชื+อ และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 
*** กรรมการอิสระ 
 

          โดยในปี <==> คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม ? ครั �ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทดงันี � 

 

                

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั �งที+เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการ 5/6

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการ 6/6

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการ 6/6

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการ 5/6

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 6/6

นางสาวอุษณี  เกิดพึ+งบุญประชา กรรมการ 5/6  
 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที+และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 

• กําหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธรุกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทนุ การบริหารเงินทนุ 

และนโยบายในการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 

• พิจารณาอนมุตัิงบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัทฯ และกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไป

ตามแผน 

• กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม หรือดีกวา่เป้าหมายที�ได้วางไว้  

• จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทั�วไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ทั�วไปอยา่งถกูต้อง ทนักาล และเป็นไปตามที�กฏหมายกําหนด 

• สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสี+ยงของบริษัทฯ 

• พิจารณาการเข้าทําสญัญาเกี+ยวกบัการเงิน การกู้ยืม และการคํ �าประกนั 

• พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการที+สําคญั
ของผู้บริหาร นําเสนอเบี �ยประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

 
�.�.� คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั �งหมดจํานวน 3 ท่าน* ดงัมีรายนาม
ตอ่ไปนี � 
 



                                                                                                           บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 �0

1. รศ.จมุพล  รอดคําดี    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนนัต์  เกตพิุทยา                 กรรมการตรวจสอบ ** 
3. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั      กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
*  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**กรรมการตรวจสอบที+มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
 

           โดยในปี <==> คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม D 
 ครั �ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี � 

 

  

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั �งที+เข้าประชุม

รศ.จุมพล  รอดคําดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย กรรมการ 3/4

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการ 4/4  
 

อาํนาจหน้าที(ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที+และความรับผิดชอบตามข้อกําหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที+และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที+ถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที+รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทั �งรายไตรมาสและ
ประจําปี 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที+มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาด หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที+เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4.  พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ

บญัชี โดยคํานงึถึงความนา่เชื+อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั �น รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที+ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที+เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกัน หรือรายการที+อาจจะมีความ
ขดัแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถกูต้อง และครบถ้วน 

6.  ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น 

การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสียง ทบทวนการปฎิบติัตามจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาํคญัๆที+ต้องเสนอตอ่สาธาณชนตามที+
กฎหมายกําหนด เช่น บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
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 �2

7.  จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ+งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
�.�.� คณะผูบ้ริหาร 

  ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 255> บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ+งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที+ในระดบับริหาร
จํานวน L ทา่น* ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

1. นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 

2. นายพิเชษฐ  ตรุงคินานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที+บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั+น ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 

4. นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี กรรมการผู้จดัการ  

5. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ กรรมการผู้จดัการ 

6. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ กรรมการผู้จดัการ 

7. นางสาวรุ่งอรุโนทยั  ศรัยกิจ รองกรรมการผู้จดัการ  

               * รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ N 

คณะผู้บริหารมีหน้าที+ให้คาํปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื+อ
ประกอบการตดัสนิใจของประธานเจ้าหน้าที+บริหารในเรื+องตา่งๆที+เกี+ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

อยา่งไรก็ตาม อํานาจหน้าที+ของคณะผู้บริหารต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฏหมายและ
กฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไมม่ีอํานาจในการทํารายการ หรืออนมุตัิ
การทํารายการที+คณะผู้บริหารมสีว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลกัษณะอื+นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หากมีกรณีดงักลา่ว ให้คณะผู้บริหารนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื+อพิจารณาตอ่ไป 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที(ของประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหารมีอํานาจหน้าที+ดงัตอ่ไปนี � 
1. พิจารณาอนมุตัิเข้าร่วมการจดัประชมุนิทรรศการ งานสมัมนาที+มีมลูคา่ของงานไมเ่กิน N=O ล้านบาท 

2. พิจารณาอนมุตัิการจดัซื �อเครื+องมือ วสัดอุปุกรณ์ หรือทรัพย์สนิอื+นใดที+มีมลูคา่ไมเ่กิน <= ล้านบาท 

3. พิจารณาอนุมตัิการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้บริการใด ๆ ที+มีมูลค่า
สญัญาไมเ่กิน >O ล้านบาท 

4. พิจารณาอนุมตัิการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานที+มีเงินเดือนไม่เกิน =OO,OOO บาท ยกเว้นกรณีที+การ
วา่จ้างผู้บริหารหรือพนกังานในตําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที+บริหารขึ �นไปซึ+งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน 
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5. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินธุรกรรมใดๆที+มีวงเงินเกินกว่าที+กําหนดไว้ข้างต้นอนัมีความจําเป็นเร่งด่วนโดย
ไม่อาจจะปลอ่ยให้ลา่ช้าได้เพื+อประโยชน์แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที+
บริหารพิจารณาดําเนินธุรกรรมดงักลา่วได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลงัโดยไม่
ชกัช้า 

6. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มติที+ประชุมคณะกรรมการ และมติที+ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องทั �งหลาย และภายหลงัเมื+อบริษัทได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบทั �งหลายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ซึ+งรวมถึงกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องกบัการทํารายการที+มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

7. พิจารณาดําเนินธุรกรรมหรือการดําเนินการอื+นใดที+จําเป็นหรือเห็นสมควรต้องปฏิบตัิเพื+อดําเนินธุรกิจของ
บริษัทหรือเพื+อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทหรือเพื+อการบริหารจดัการปกติของกิจการบริษัท 

8. เป็นผู้ตดัสนิใจในเรื+องการดําเนินงานที+สําคญัของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางนโยบาย
ของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลงาน ความสมัพันธ์กับลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาอนมุตัิเกี+ยวกบักิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษัทในฐานะผู้กู้ ในมลูค่าไม่เกิน <O ล้านบาท หาก
เกิน 20 ล้านบาท จะอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

10. มีอํานาจมอบหมายให้บุคคลอื+นที+ประธานเจ้าหน้าที+บริหารเห็นสมควรทําหน้าที+จัดการและดําเนินการ
แทนประธานเจ้าหน้าที+บริหารในเรื+องที+จําเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที+
บริหารซึ+งอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 
ทั �งนี � ประธานเจ้าหน้าที+บริหารจะไมม่ีอํานาจดาํเนินการในเรื+องตา่งๆข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที+บริหารมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในเรื+องที+ได้รับมอบอํานาจดงักลา่ว 
นอกจากนี � ในกรณีที+มกีารทํารายการใดเป็นรายการที+เกี+ยวโยงกนั หรือรายการเกี+ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ+งสนิทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที+กําหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การทํา
รายการดงักลา่วต้องได้รับมติเห็นชอบจากที+ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ปฎิบตัิการอื+นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตามที+ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื+องนั �นๆด้วย เพื+อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยในเรื+องดงักลา่ว 

 
�.� การสรรหากรรมการ  

8.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

การคดัเลอืกบคุคลที+จะแตง่ตั �งเป็นกรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผา่นขั �นตอนของคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) เนื+องจากบริษัทยงัไมม่ีการแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการแตง่ตั �งกรรมการบริษัทดงันี �  

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความ 
สามารถ และอปุนิสยั และนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 



                                                                                                           บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ��

2. ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครั �ง ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตาํแหนง่หนึ+งในสาม (N/>) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด  ถ้าจํานวนกรรมการที+จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที+สดุกบัสว่น N ใน >     
กรรมการที+จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที+สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนั �น 
ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป ให้กรรมการคนที+อยูใ่นตาํแหนง่นาน
ที+สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ กรรมการที+ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดาํรง
ตําแหนง่ใหมก็่ได้  

 
ทั �งนี �ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ที+ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี � 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ+งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ+งหุ้นตอ่หนึ+งเสยีง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ

เทา่กบัจํานวนกรรมการที+จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที+บคุคลซึ+งได้รับการ
คดัเลือกในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

 
ในกรณีที+ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื+น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลอืกบคุคลอื+นซึ+งมีคณุบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึ+งได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที+ยังเหลืออยู่ของกรรมการที+เข้าไปแทน โดยมติของกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบไปด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที+ยงัเหลอือยู ่

 
8.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

การคัดเลือกบุคคลที+จะแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านขั �นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื+องจากบริษัทยงัไม่มีการแต่งตั �งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการแต่งตั �งกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความสามารถ และอุปนิสยั และนําเสนอต่อที+ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั �ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ+งพ้น
จากตําแหนง่ตามวาระอาจจะได้รับการแตง่ตั �งใหมอี่กก็ได้ 

 
�.� ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที(เป็นตัวเงนิ 

(1) คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 
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 �:

 ในปี 255> บริษัทฯมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปคา่เบี �ยประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็น   
  จํานวนเงินรวมทั �งสิ �น 1.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี � 

หน่วย:บาท

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง ค่าเบี �ยประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 400,000                      

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000                      

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 240,000                      

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 200,000                      

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 200,000                      

นางสาวอุษณี  เกิดพึ+งบุญประชา กรรมการ 200,000                      
    

(2) คา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัท 
                 ในปี <==> บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนสั ให้ 
                                        คณะผู้บริหารของบริษัท ซึ+งประกอบด้วยเจ้าหน้าที+ในระดบับริหารจํานวน L ทา่นดงัม ี
                                        รายนามแสดงไว้ในสว่นที+ 8.2.3 รวมเป็นเงินทั �งสิ �น <O.Na ล้านบาท 

 
�.0 การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯได้ให้ความสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเป็นอยา่งมาก จากความเชื+อที+วา่การกํากบัดแูลกิจการ
เป็นระบบที+จดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้ นํา และการควบคมุของกิจการให้มคีวามรับผิดชอบตาม
หน้าที+ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพื+อรักษาเงินทนุและเพิ+มพนูคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที+ดี โดยคํานงึถงึผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื+นและสงัคมโดยรวมในสว่นของความ
คืบหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที+ดี ตามที+ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดนั �น บริษัทฯขอ
รายงานเรียงตามลาํดบัของหลกัการในแตล่ะหมวดดงัตอ่ไปนี � 

 
หมวดที( � . สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคมุผา่นบริษัทผา่นการแตง่ตั �งคณะกรรมการให้ทําหน้าที+แทน
ตน และมีสทิธิในการตดัสนิใจเกี+ยวกบัการเปลี+ยนแปลงที+สาํคญัของบริษัท ซึ+งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้
ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที+ดี และได้กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื+อสร้างมั+นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั �นพื �นฐาน ด้วยความเชื+อที+ว่าการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะ
สามารถพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจต่อไปได้ อีกทั �งยงัเป็นการสร้างความเชื+อมั+นให้แก่ผู้ เกี+ยวข้องทกุฝ่าย 
ซึ+งจะนําประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี+ยวข้องโดยรวม จึงได้กําหนดนโยบายเกี+ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี � 

• ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนัในสทิธิตา่ง ๆ ที+พงึมีและพงึได้ 

• ในการประชุมสามญัประจําปี คณะกรรมการได้กําหนดให้ บริษัทฯ จัดส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �ง
ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลทั �งหมดที+เกี+ยวข้องกบัเรื+องที+ต้องตดัสินใจในที+
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ประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนันดัประชุมอย่างน้อย ND วนั และยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ดงักลา่วผ่านทาง Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนที+จะจดัสง่เอกสาร เพื+อ
เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุอยา่งน้อย N ชั+วโมงเสมอ ทั �งนี �คณะกรรมการได้จดัให้มีการบนัทึกการประชุมที+ผ่านการรับรอง
จากผู้ ถือหุ้น และพร้อมที+จะให้ผู้ เกี+ยวข้องตรวจสอบได้  

• ก่อนเริ+มประชมุทกุครั �ง ประธานกรรมการจะชี �แจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และในระหว่างการ
ประชมุ ประธานจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมทั �ง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั �งให้
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในการดําเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจํากดัเวลา และยงั
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง 
Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้วย 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั �ง คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม และได้ร่วมกันตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในเรื+องที+เกี+ยวข้อง 

 

หมวดที( .. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม มีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดย
ให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี � 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิ+มวาระการประชมุ หรือเสนอชื+อบคุคลเพื+อดํารงตําแหนง่
กรรมการลว่งหน้า ผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: 

cmoir@cm.co.th  
• ผู้ ถือหุ้นที+เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมเ่พิ+มวาระการประชมุที+ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าต่อผู้ ถือหุ้นราย

อื+นโดยไม่มีความจําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที+ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

• ผู้ ถือหุ้นที+ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชุมออกเสียงในการ
ประชมุ โดยใช้ใบมอบฉนัทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื+อกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที+สําคญัเกี+ยวกบัรายการเกี+ยวโยง เพื+อ
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการที+มีสว่นได้เสยี จะไมม่ีสทิธิในการออกเสยีง 

• บริษัทเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเลอืกผู้ ที+จะดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

• บนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ กลต 
รวมทั �งเผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir 

• บริษัทมีการจดัทําข้อพึงปฏิบตัิเกี+ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที+ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื+อสัตย์ สุจริต อย่างมี
จริยธรรม และคณุธรรม อีกทั �งไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื+อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  
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หมวดที( �. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักลา่ว
ตามตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที+ได้ทําไว้กับบริษัท ผู้ ที+มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น, 
พนกังาน, เจ้าหนี �, ลกูค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบญัชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาส 
และปฏิบตัิอยา่งเสมอภาคตามแตล่ะกลุม่ ทั �งนี �บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ที+มีสว่นได้เสยีดงันี � 

• ลกูค้า - CMO Group มีการปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด และประสานงานกบัลกูค้าอย่างสมํ+าเสมอ 
เพื+อให้สามารถสร้างสรรค์งานที+มีคณุภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน 
ตรงเวลา 

• พนักงาน – CMO Group สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคํานึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ 
ความสามารถ เพื+อให้ทํางานในตําแหนง่ที+เหมาะสม รวมทั �งสง่เสริมพนกังานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ทํางานอยา่งเทา่เทียมกนั 

• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดกฏหมาย และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานที+กํากบั
ดแูลอยา่งเคร่งครัด และพร้อมให้การสนบัสนนุโครงการจากภาครัฐ เพื+อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

• ผู้ ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ค้า/ผู้ขาย
รายใหม ่เข้ามานําเสนอสนิค้า/บริการอยา่งสมํ+าเสมอ 

• คู่แข่ง – CMO Group ถือปฏิบตัิต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีสว่นร่วมในการก่อตั �งสมาคม
ธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื+อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้
คุณภาพ อีกทั �งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management 

ให้กบัประชาชนที+สนใจ 

• สงัคม – CMO Group ได้กําหนดนโยบายเพื+อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม ดงัจะเห็นได้จากการสง่เสริม
ศิลปวฒันธรรม เช่นการจดังานที+แสดงถึงศิลปวฒัธรรมตา่งๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจดั
งานตา่งๆ เพื+อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวฒันธรรมของไทย รวมถึงการอนรัุกษ์สิ+งแวดล้อม  ซึ+งมีนโยบาย
ให้สอดแทรกการรณรงค์เพื+อรักษาสิ+งแวดล้อม เช่นการนําเสนอของที+ระลึกที+เป็นมิตรกบัสิ+งแวดล้อม
ให้แก่ลกูค้าของบริษัท เป็นต้น 

 

หมวดที( �. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื+องเกี+ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที+มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผู้ลงทนุที+ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เชื+อถือได้ สมํ+าเสมอ และทนัตอ่เวลา ซึ+งฝ่ายบริหารได้ให้ความสาํคญัและ
ยึดถือปฏิบตัิมาโดยตลอด นอกจากนี �บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าที+ในการติดต่อกับผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ภาครัฐที+เกี+ยวข้อง และบุคคลทั+วไป เพื+อนําเสนอข่าวสารและสร้างความมั+นใจว่าบริษัทฯ 
สามารถจะเปิดเผยข้อมลูที+สําคญัได้อย่างถกูต้อง ทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตาม
เกณฑ์ที+กําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมลูบางสว่น
ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir 

• คณะกรรมการได้รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที+ดีรวมทั �งการประเมินการควบคมุภายในผ่าน
รายงานประจําปี 
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• ในปี <==> คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุม จํานวน ? ครั �ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน D ครั �ง โดยทกุครั �งที+บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯ ได้
แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมทั �งจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่
กรรมการทกุทา่น 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ+งแวดล้อม และสงัคม 

• เปิดเผยนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

• บริษัทมีการเปิดเผยรายการที+เกี+ยวโยงกนัในงบการเงิน โดยได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั+ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

• เปิดโอกาสให้บคุคลทั+วไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที( 0. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที+มีภาวะผู้ นํา, วิสยัทศัน์ มีคุณสมบตัิหลากหลายทั �งในด้านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที+เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื+อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี �  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน > ทา่น ซึ+งสดัสว่นของกรรมการอิสระมีจํานวน
มากกวา่ N ใน > ของกรรมการทั �งหมดตามมาตรฐานที+ดีที+ถกูกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระไมม่คีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไมเ่ป็น 

• บคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที+บริหาร นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะถกูกําหนดโดย
คณะผู้บริหารซึ+งประกอบด้วยเจ้าหน้าที+ในระดับบริหารจํานวน L ท่าน เพื+อให้มั+นใจได้ว่าการ
วางแผนและการตดัสนิใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไมไ่ด้ถกูผกูขาดโดยบคุคลเพียงคนเดียว 
หรือกลุม่บคุคลเดียว 

• ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง คณะกรรมการต้องออกจากตําแหนง่ N ใน > หรือจํานวนใกล้
ที+สุดกับส่วน N ใน > ของจํานวนคณะกรรมการทั �งหมด โดยในปีแรกและปีที+สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการผู้ ที+อยู่ในตําแหน่ง
นานที+สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารง
ตําแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 

• คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มกีารเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้
ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 

• เพื+อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร คณะกรรมการจึงได้กําหนดอํานาจของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร) ไว้อยา่งชดัเจน โดยตําแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการการผู้จดัการของบริษัท มิได้เป็นบคุคลเดียวกนั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้คดัเลอืกกรรมการอิสระ ที+มิได้เป็นพนกังานของบริษัท เพื+อดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท 
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• บริษัทมีประธานเจ้าหน้าที+การเงินเป็นเลขานุการประจําบริษัทซึ+งทําหน้าที+ให้คําแนะนําด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที+คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบตัิตาม 

2. กรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ+งประกอบไปด้วย กรรมการที+มีความเป็นอิสระจํานวน > ท่าน โดยกรรมการทั �ง > 
ท่านดงักล่าว มิได้มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที+บริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัท เพื+อช่วยในการ
กํากบัดแูลกิจการ  

3. บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัททําหน้าที+พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี+ยวกับการดําเนินงานใน
เรื+องที+สําคญัของบริษัท รวมถึงการควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานได้โดยบรรลเุป้าหมาย 
ตามกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีที+ได้กําหนดไว้ 

• คณะกรรมการยึดถือข้อพึงปฏิบัติเกี+ยวกับจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที+ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื+อสตัย์ สจุริต อย่างมีจริยธรรม และคณุธรรม เพื+อให้บรรลผุลตาม
เจตนารมณ์ที+กําหนดไว้ 

• บริษัท มีนโยบายที+จะหลกีเลี+ยงมใิห้เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกนั หรือรายการที+ก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งด้านผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตามกรณีที+เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกนั บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
หนว่ยงานที+เกี+ยวข้องรวบรวมข้อมลูที+เกี+ยวกบัรายการเกี+ยวโยงกนัดงักลา่ว ก่อนที+จะนําเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อพิจารณาให้ความเห็น และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเพื+อพิจารณาอนมุตัิ โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการทํารายการใดๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง
อนมุตัิทํารายการนั �นๆ ทั �งนี �เพื+อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที+จะ
ปรากฎในรายงานประจําปีของบริษัทฯ งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที+
ได้รับการรับรองทั+วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที+เหมาะสม และมีการปฏิบตัิอยา่ง
สมํ+าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั �งมกีารเปิดเผยข้อมลูที+สาํคญัอยา่งเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

• คณะกรรมการบริษัทมกีารควบคมุ ดแูลการดําเนินงานในด้านการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบตา่งๆ โดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
o การสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน  
o ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที+เกี+ยวข้อง

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที+
เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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o พิจารณาคัดเลือกแต่งตั �งผู้ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

• บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ+งกําหนดให้ต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่ง
น้อย > เดือนตอ่ครั �ง คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุลว่งหน้า และมีการนดัหมายประชมุ
พิเศษเพิ+มเติมตามความจําเป็น โดยในปี <==> มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน ? ครั �ง 
ทกุครั �งที+บริษัทฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้
กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั �งจดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่
กรรมการทกุทา่น โดยในการประชมุแตล่ะครั �ง กรรมการแตล่ะทา่นสามารถที+จะแสดงความคิดเห็น
ตอ่ที+ประชมุได้อยา่งมีอิสระ และมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุ และจดัทํารายงานการ
ประชมุ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยหนึ+งครั �งตอ่ > เดือน 
โดยในปี <==> มีการประชมุทั �งสิ �น D ครั �ง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที+เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทํารายงานการประชมุ ซึ+งในการประชมุแตล่ะครั �ง เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า พร้อมทั �งจดัสง่วาระการประชมุ และ
เอกสารประกอบการประชมุแกก่รรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ เมื+อมวีาระที+จะต้อว
พิจารณางบการเงินในการประชมุกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
และประธานเจ้าหน้าที+การเงินเข้าร่วมประชมุ เพื+อให้ความเห็นตอ่งบการเงิน  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

• บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบ และได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอที+จะดงึดดูและรักษากรรมการที+
มีคณุสมบตัิที+ต้องการ ในสว่นของคา่ตอบแทนเจ้าหน้าที+ในระดบับริหารเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที+คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ+งเชื+อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที+บริหารแตล่ะทา่น รวมทั �งผลการประกอบการของบริษัทฯ มา
ประกอบการพิจารณา 

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสง่เสริมให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เกี+ยวข้องในระบบการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท อนัได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื+อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื+อง เช่น การสง่บคุคลที+เกี+ยวข้องเข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ
ที+ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมที+เกี+ยวข้องได้จดัขึ �น เป็นต้น 

�.2 บุคลากร 
 

�.2.�     กรณีพิพาท 

                  -ไมม่ี-  
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�.2..     จาํนวนพนักงาน 

    ณ วนัที+ >N ธนัวาคม <==> บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมกนัทั �งหมด  
         363 คน คิดเป็นพนกังานประจําทั �งสิ �น >wD คน และพนกังานชั+วคราวทั �งสิ �น Nw คน  
          ดงัตอ่ไปนี � 

  -บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  N=w คน 
    และพนกังานชั+วคราวรวมทั �งสิ �น Nw คน   
  -บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั มพีนกังานประจําทั �งสิ �น ND? คน 
  -บริษัท ดิอายส์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  <? คน 
  -บริษัท เวิคร์แมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  L คน 
  - บริษัท เอ็กซ์โปซิชั+น เทคโนโลยี จํากดั มีพนกังานประจําทั �งสิ �น >w คน 
  - บริษัท เอ็ม เทอร์ตี �วนั จํากดั มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  a คน 

           
8.6.3 ผลตอบแทนพนักงาน 

   ผลตอบแทนของพนกังานตามข้อ w.?.< ในรอบปี <==> ประกอบด้วย เงินเดือน 
 โบนสั  และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ รวมเป็นเงินทั �งสิ �น N?w.L< ล้านบาท  
 
8.6.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังานคือ การรักษาบคุลากรที+มีความรู้
ความสามารถให้อยูร่่วมงานกบั องค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี � 

      •บริษัทฯ คดัเลอืกพนกังาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม 
      •มีการจดัอบรมเมื+อเริ+มแรกเข้าทํางานเพื+อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย
        ตอ่งานก่อนการปฏิบตัิงานจริง 
      •บริษัทฯ มีการจดัสง่บคุลากรไปดงูานทั �งในและนอกประเทศอยา่งสมํ+าเสมอ 

         เพื+อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิ+มประสบการณ์ของพนกังานเกี+ยวกบั
         ธุรกิจการบริหารการจดังานประเภทตา่งๆ 
      •บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินเดือนที+เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 

         สาํหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแตล่ะปีจะขึ �นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของ
         บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของแตล่ะบคุคลเป็นสาํคญั 

 
�.2.0        มาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

    บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยการระมดัระวงัข้อมลูในงบการเงิน ไมใ่ห้ผู้
ที+ไมม่ีสว่นเกี+ยวข้องกบังบการเงินทราบข้อมลูก่อนการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และ บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารรับทราบถึงแนวทางที+เหมาะสม เกี+ยวกบัการซื �อขายหุ้นในช่วงที+มีการเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการ
ซื �อขายหุ้นในชว่ง N เดือนก่อนการเผยแพร่และ N อาทิตย์หลงัการเผยแพร่งบการเงิน 
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ได้ประชมุพิจารณาประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายของ
บริษัทฯ ด้วยตวัเอง สรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน อนัได้แก่ องค์กร

และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี0ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื0อสาร

ข้อมลู และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่โดยรวม บริษัทฯมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคมุภายในที0จะสามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการที0ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอํานาจ เช่น มีการกําหนด

อํานาจอนมุตัิสั0งการ มีการจดัทําระเบียบการปฏิบตัิงานที0เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัที0ทํา

ให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้มีอํานาจ     ตามกฏหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร สาํหรับการ

ควบคมุภายในในหวัข้ออื0นๆของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ 
มีระบบการควบคมุภายในที0เพียงพอแล้วเช่นกนั  (รายละเอียดเกี0ยวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 
 



                                                                                                       บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ��

�� รายการระหว่างกัน 
 
รายชื	อกิจการที	บริษัทถอืหุ้นตั �งแต่ร้อยละ �  ขึ �นไป 
 

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

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ให้บริการอุปกรณ์สําหรับการจัดงาน หุ้นสามัญ 1,349,991 99.99

แสดงและการนําเสนอ

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจัดทําสื*อสําหรับการนําเสนอ หุ้นสามัญ 149,918 99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบชัิ*น ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งงานแสดงสินค้า หุ้นสามัญ 27,000 90.00

และงานนิทรรศการ

บจก.เอ็ม เทอร์ตี 5 วัน ให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปิน หุ้นสามัญ 11,000 55.00

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชั*น ให้บริการอุปกรณ์สําหรับการจัดงาน หุ้นสามัญ 0 0.00

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์) แสดงและการนําเสนอ

บจก.เอ็กซ์โปซิชั*น เทคโนโลยี ให้บริการติดตั 5งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ หุ้นสามัญ 20,000 40.00

ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

กิจการร่วมค้าดรีมบอกซ์ และ จัดการแสดงละครเพลง 50.00

ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
 

 

 
รายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลอื*นที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหวา่งกนัรวมทั 5งมลูคา่
ของรายการระหวา่งกนักบับคุคลที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินใน
หวัข้อ 4    การทํารายการระหวา่งกนันี 5 เป็นไปตามธุรกิจปกต ิ โดยเป็นราคาที*ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามราคา
ตลาดที*เหมาะสม   
 

ขั �นตอนการอนุมัตเิข้าทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยจะทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ก็ตอ่เมื*อ
ได้รับ อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที*ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนทํารายการ  ทั 5งนี 5ขึ 5นกบัขนาดรายการตามที*ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด อยา่งไรก็ตามรายการที*กรรมการหรือบคุคลที*อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื*นใดกบับริษัทให้กรรมการซึ*งมีสว่นได้เสยีในเรื*องนั 5นไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือ
ลงคะแนนในเรื*องนั 5น ทั 5งนี 5ในการดําเนินการดงักลา่วจะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที*ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจ
สามารถอนมุตัิรายการที*ตน หรือบคุคลที*อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื*นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที*ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที*กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ที*อาจเกิดขึ 5นในอนาคต
วา่มคีวามสมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขั 5นตอน และของประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมลูของรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
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��. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

��.� สรุปงบการเงนิเฉพาะของบริษัท และ งบการเงนิรวม 
 

ผลการดําเนินงาน: 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

   รายได้จากการให้บริการ 529,571 557,403 495,857 572,829 683,232 791,798 741,410 869,574 

   รายได้รวม 569,586 576,458 498,999 604,404 687,993 803,063 743,690 872,046 

   ต้นทุนการให้บริการ 446,032 514,894 412,670 474,136 540,656 665,074 606,476 668,658 

   กําไรข ั "นต้น 83,539   42,508   83,187   98,693   142,576 126,724 134,934 200,916 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 65,296   63,475   56,573   62,595   129,170 132,294 114,880 132,993 

  ดอกเบี "ยจ่าย 4,770     8,811     10,525   11,624   5,488     11,718   12,897   14,487   

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 48,079   (10,722) (51,606) 48,617 (89) (14,039) (5,603) 41,786

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรพัย์รวม 463,415 465,670 461,226 642,874 543,580 539,746 570,890 727,646 

  หนี "สินรวม 191,965 219,942 267,104 400,135 261,186 287,567 322,894 436,176 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 271,450 245,728 194,122 242,739 282,394 252,179 247,996 291,470 

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัรากําไรขั "นต้น(%) 15.77 7.63 16.78 17.22 20.87 16.00 18.20 23.11

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 3.44 -3.76 -7.98 11.82 1.96 -0.70 1.31 8.39

  อตัรากําไรสุทธิ(%) 8.44 -1.86 -10.34 8.49 -0.01 -1.75 -0.75 4.81

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 18.43 -4.15 -23.47 22.25 -0.03 -5.25 -2.24 12.97

  กําไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) 0.32 -0.07 -0.34 0.32 0.00 -0.11 -0.06 0.25

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.23 0.78 0.93 0.87 1.18 0.84 1.01 0.75

  อตัราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.71 0.90 1.38 1.65 0.92 1.14 1.30 1.50

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง:

  อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.23 0.78 0.93 0.75 1.18 0.84 1.01 0.87

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี "การค้า(เท่า) 2.99 3.40 3.05 3.42 3.31 4.03 3.75 8.29

  ระยะเวลาเก็บหนี "เฉลี?ย(วัน) 120.28 105.91 117.98 105.33 108.80 89.36 95.98 43.42

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร:

  อัตรากําไรขั "นต้น(%) 15.77 7.63 16.78 23.11 20.87 16.00 18.20 17.23

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 3.44 -3.76 -7.98 7.81 1.96 -0.70 1.31 6.30

  อัตรากําไรสุทธิ(%) 8.44 -1.86 -10.34 4.01 -0.01 -1.75 -0.75 8.04

  อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 18.43 -4.15 -23.47 12.97 -0.03 -5.25 -2.24 22.25

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:

  อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 10.97 -2.31 -11.14 5.39 -0.02 -2.59 -1.01 8.80

  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์(เท่า) 1.30 1.24 1.08 1.34 1.37 1.48 1.34 1.09

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน:

  อัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น(เท่า) 0.71 0.90 1.38 1.50 0.92 1.14 1.30 1.65

  อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี "ย(เท่า) 12.21 -0.22 -3.46 4.86 3.31 0.49 1.05 5.82

  อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) 31.25 - - 80.00 - - - 63.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
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��.0 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 
( ก ) ผลการดาํเนินงาน 

 ถึงแมว่า่ในชว่ง B เดือนแรกกลุม่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากความวุน่วายทางการเมืองอยา่งเห็นได้ชดั 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการจดังาน ซึ?งมีรายได้ลดลงจากปี FGGF ป็นจํานวนมาก อยา่งไรก็ตามในภาพรวมของทั "งปี กลุม่
บริษัทฯ สามารถทํารายได้ ได้ตามเป้าหมายทํ?าหนดไว้ อนัเนื?องมาจากรายได้ที?มีเข้ามาเป็นจํานวนมากในไตรมาสที? H 
อีกทั "ง กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุบริการได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ สง่ผลให้อตัรากําไรขั "นต้นมีอตัราสงูขึ "น 
เมื?อเทียบกบัปีที?ผา่นมา 

 
 รายได้ 
 ปี FGGI กลุม่บริษัฯ มีรายได้รวม JBKB.K ล้านบาท เพิ?มขึ "นจากปี FGGF จํานวน LFJ.F ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย

ละ LM.I การเพิ?มขึ "นสว่นหนึ?งเป็นผลมาจากนโยบายทางการตลาดในเชิงรุก โดยเจาะกลุม่ลกุค้าในทกุภาคสว่น และปัจจยั
ทางการเมอืงที?เริ?มคลายตวัในไตรมาสที? H ของปี 

 รายได้จากการให้บริการจดังาน เป็นรายได้ที?สงูที?สดุของกลุม่บริษัทฯ มีจํานวนทั "งสิ "น GMF.J ล้านบาท เพิ?มขึ "น
จากปี FGGF จํานวน MM ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ LG.G รายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์เป็นรายได้ที?รองลงมาของกลุม่
บริษัทฯ โดยมีรายได้ทั "งสิ "น FLG.L ล้านบาท เพิ?มขึ "น จากปี FGGF จํานวน GI.M ล้านบาท หรือร้อยละ II.I การเพิ?มขึ "นเป็นผล
มาจากการขยายฐานลกูค้า และการลงทนุในธุรกิจตดิตั "งอปุกรณ์ถาวร 

 รายได้ลาํดบัถดัมาของกลุม่บริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการด้านการผลติสื?อสาํหรับนําเสนอ มีรายได้
จํานวน II.H ล้านบาท เพิ?มขึ "นจากปี FGGF จํานวน LL.M ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ GH รายได้ของปี FGGI เป็นรายได้ใน
ระดบัปรกติ (เนื?องจากปี FGGF เป็นปีที?บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจยั) 

 การเพิ?มขึ "นของรายได้ของกลุม่บริษัทฯ โดยหลกัมาจากธุรกิจการบริการจดังาน ซึ?งมีรายได้ทั "งสิ "น เฉพาะไตรมาส
ที? H จํานวน FBJ ล้านบาท รายที?สงูนี "มีสาเหตมุาจาก การชะลอตวัในการจดังานของทั "งภาครัฐและเอกชนใน I ไตรมาสแรก
ของปี 

   
 ต้นทนุการให้บริการ 
 ในปี FGGI กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุบริการทั "งสิ "น KKJ.K ล้านบาท หรือติดเป็นร้อยละ MK.B ของรายได้ ในปี FGGF 

กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทั "งสิ "น KPK.G ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ JL.J อตัราต้นทนุมื?อเทียบกบัรายได้อยูใ่นระดบัตํ?ากวา่ปี 
FGGF เนื?องจาก รายได้ที?สงูขึ "นและการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 อตัรากําไรขั "นต้นของกลุม่บริษัทฯ อยูที่?ร้อยละ FI.L โดยปี FGGF อยูที่?ร้อยละLJ.F 
 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 ในปี FGGI กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทั "งสิ "น LII ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ LG.I ของรายได้
ขณะที?ปี FGGF มีคา่ใช้จา่ยจํานวน LLH.B ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ LG.G ของรายได้ พิจารณาจากจํานวนเงินที?สงูขึ "น
เนื?องจาก คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายที?สงูขึ "น และต้นทนุของบคุคลากรที?สงูขึ "น ต้นทนุดงักลา่ว ผนัแปรโดยตรงกบั
รายได้ที?เพิ?มขึ "น 
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 ในสว่นของบริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มคีา่ใช้จา่ยขายและบริหารจํานวน KF.K ล้านบาท ในขณะ
ที? FGGF มีจํานวน GK.K ล้านบาท การเพิ?มขึ "นเกิดจากคา่ใช้จา่ยค้างจ่ายบางประเภท และคา่เสื?อมราคาจากการลงทนุใน
สนิทรัพย์ 
  
 กําไรสทุธิ 
 ในปี FGGI กลุม่บริษัทฯ มกํีาไรสทุธิ HL.J ล้านบาท ขณะที?ปี FGGF ขาดทนุ G.K ล้านบาท การเพิ?มขึ "นของกําไรเป็น
ผลมาจากรายได้ของกลุม่ที?เพิ?มขึ "นจากปี FGGI คิดเป็นร้อยละ LM ความสามารถในการบริหารจดัการต้นทนุบริการได้ด ี
สง่ผลให้อตัรากําไรขั "นต้นเพิ?มขึ "นจากร้อยละ LJ.F ในปี FGGF เป็นร้อยละ FI.L ในปี FGGI นอกจากนี "กิจการยงัควบคมุ
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และบริหารจดัการเก็บเงินจากลกูหนี "ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ในสว่นของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิทั "งสิ "น HJ.K ล้านบาท ในจํานวนนี " IP.F ล้าน
บาทเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือ  
    
 

( ข ) ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที? IL ธ.ค. FGGI กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม MFM.K ล้านบาท แบง่เป็น สนิทรัพย์หมนุเวียน IPK.P ล้านบาท 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจํานวน HFL.K ล้านบาท เมื?อเปรียบเทียบกบั ณ IL ธ.ค. FGGF กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ทั "งสิ "น 
GMP.B ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน FMG.F ล้านบาท 
 การเพิ?มขึ "นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเกิดจากลกูหนี "การค้าภาครัฐรายหนึ?งค้างชําระเงินเป็นจํานวน LFJ.G ล้าน
บาท ตั "งแตปี่ FGGF 
  
 หนี "สนิ 
 ณ IL ธ.ค. FGGI กลุม่บริษัทฯ มีหนี "สนิทั "งสิ "น HIK.F ล้านบาท ขณะที?สิ "นสดุปี FGGF กลุม่บริษัทฯ มีหนี "สนิรวม 
IFF.B ล้านบาท การเพิ?มขึ "นดงักลา่ว เป็นการเพิ?มขึ "นของหนี "สนิหมนุเวยีนของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 
เนื?องจาก บริษัทฯ รับงานที?มีขนาดใหญ่ในไตรมาสที? H หลายงาน สง่ผลให้ยอดเจ้าหนี "การค้าเพิ?มสงูขึ "น และเงินกู้ยืมระยะสั "น
เพิ?มสงูขึ "น เพื?อเสริมสภาพคลอ่ง 
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที? IL ธ.ค. FGGI กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม FBL.G ล้านบาท ณ วนัที? IL ธ.ค. FGGF กลุม่บริษัทฯ มี
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม FHJ ล้านบาท การเพิ?มขึ "นเป็นผลมาจากกําไรสทุธิของปี 
 
 สภาพคลอ่ง 
 ในปี FGGI กลุม่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี " 

� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน IF.F ล้านบาท  
� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ GM.K ล้านบาท ซึ?งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ?มเติมในสนิทรัพย์

ถาวร   



                                                                                                           บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 $3

� กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9.8 ล้านบาท ซึ?งเป็นผลจากการกู้ยืมเงินระยะสั "น 
 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 อตัราสว่นหนี "สนิตอ่สว่นของผุ้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที? IL ธ.ค. FGGI เทา่กบั L.G เทา่ เพิ?มขึ "นจากปี FGGF 
ซึ?งมีอตัราสว่นอยูที่? L.I เทา่ การเพิ?มขึ "นดงักลา่วเป็นผลมาจาก การเพิ?มขึ "นของเจ้าหนี "การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั "น เนื?องจาก
ในไตรมาสสดุท้ายของปี บริษัทฯ มีงานใหญ่เกิดขึ "นหลายงาน จึงจําเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุเพื?อเสริมสภาพคลอ่ง 
 
 
 
 

��.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชี   โดยข้อมลูเกี?ยวกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีในปี FGGH เป็นดงันี " 
 
 

       

บาท %

ค่าสอบบญัชี 630,000          610,000         20,000          3.17%

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 420,000          410,000         10,000          2.38%

ค่าบริการอื?น ไม่มี ไม่มี

รวม 1,040,000       1,020,000      30,000          1.92%

เพิ?มขึ "น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2553
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12. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 
     

  -ไมม่-ี 
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ส่วนที� 	 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 

   บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื)นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากนี � บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

 
(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ดี เพื)อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่น

ที)เป็นสาระสาํคญัทั �งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

 
(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที)ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที) 78 กมุภาพนัธ์ 7;;8 ตอ่ผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทั �งการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี � เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื)อ
ของ นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น กํากบัไว้บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 
    

 ชื�อ      ตาํแหน่ง         ลายมือชื�อ 

 

  กรรมการผู้มีอาํนาจ    นายเสริมคณุ   คณุาวงศ์        ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร   ………………………….. 

 

     ชื�อ     ตาํแหน่ง       ลายมือชื�อ 

 

       ผู้รับมอบอาํนาจ           นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น             ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน       ………………………….. 
 



                    บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ��

ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
มี. ค. 2553) 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
 ประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ 

53 - MA Corporate Political and 
Communication, Fairfield University, 
USA 
- DAP 7/9::; 

0.10 % - 2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
ทีBปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพเิศษ  

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
สาํนกัพระราชวงั 

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 
 และกรรมการ 

50 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004 

3.74% คูส่มรส 2551–ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2529-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัBน เทคโนโลยี 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดอิายส์ จํากดั 

3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ 
 กรรมการ 

50 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณัฑติ  
คณะพยาบาลศาตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004  

8.02 % คูส่มรส 2551–ปัจจบุนั 
2533-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2529-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัBน เทคโนโลยี 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดอิายส์ จํากดั 

4. นายอนนัต ์เกตพุิทยา 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

59 - ปริญญาโทด้านการจดัการสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ(ศศินทร์)  
- DAPb/9::;   
- ACP9/9::;   
- DCP cb/9::9 

- - 2546-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั    
 
2550-ปัจจบุนั 
9d;b-ปัจจบุนั   
2544-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี e จํากัด 
บมจ. บริหารสนิทรัพย์ ท่าเรือดอนสกั-
สมยุ  
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี e 
บมจ. ศภุาลยั  
บจก.จดัหางาน เดอะบิลเลีBยน โซลชูัBน  

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษทัย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 
 



                    บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 �=

ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
ม.ี ค. 2553) 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

5. นายจมุพล รอดคําดี 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

64 - MS Broadcast-Journalism, Boston 
University, USA 
- DAP 7/9::; 

0.06% - 2546-ปัจจบุนั 
 
9d;7-ปัจจบุนั 
2546-2549 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ 
Art & Culture Consultant 
รองอธิการบดี 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. นางสาวอษุณี เกิดพึBงบญุประชา 
กรรมการ 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- DAP 9/2004 

2.33 % พีBน้อง 2546-ปัจจบุนั 
2536-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 

b. นายพิเชษฐ ตรุงคนิานนท์  
รองประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร
กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 

  42 - ปริญญาตรี คณะมณัฑนศลิป์  
ออกแบบผลติภัณฑ์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

0.07%  - 2548-ปัจจบุนั 
 
2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

รองประธานเจ้าหน้าทีB
บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ จํากดั  

8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัBน 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

  op ปริญญาโท Master in Business 

Administrative (Finance),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 9d52–ปัจจบุนั 
 
9ddc - 9dd9 
9d;d – 9d51 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
Financial Controller 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
บริษัท HAVI Food (Thailand) จํากดั 
บริษัท Givaudan (Thailand) จํากดั 

10. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  42 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์  
ออกแบบประยกุต์ศลิป์  
สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 

0.006% - 2551-ปัจจบุนั 
2537- 2551 

กรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ        

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 

11. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  43 ปริญญาโท MA.   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

0.006 % - 2552-ปัจจบุนั 
2536 - 9dd9 

รองกรรมการบริหาร 
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
 
 



                    บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 �>

ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

12. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการบริหาร 

39 ปริญญาตรี วรสารศาสตร์และ
สืBอสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

100 หุ้น - 2551-ปัจจบุนั 
9dd: – 9ddc 
2543-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 

13. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  37 ปริญญาโท  ภาษาองักฤษเพืBอการสืBอสาร  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

:.::o% - 2551-ปัจจบุนั 
9dd: – 9ddc 
2545-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 �?

เอกสารแนบ 1.2 ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553  
 

 บมจ.ซีเอ็ม 

ออร์กาไน
เซอร์ 

บจก. เอส. คิว

บคิ 
(“บริษัทใหญ่”) 

บริษัทย่อย 
บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 

บจก. ดอิายส์ 
 

บจก. เวิร์ค
แมนชิพ เซ็ท 

แอนด์ ดไีซน์ 

บจก. บายอน ซี
เอ็ม ออร์กาไเซอร์ 

บจก. เอม็ 
เทอร์ตี E วัน 

 

บจก. เอก็ซ์โป
ซิชั�น เทคโนโลยี 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั /, //, /////        
2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, ///, //// /, //// /, //// /, //// //, ///, //// /,  //// //,  //// 
3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, //// //, ///, //// //, ///, //// //, //// //, ////  //,  //// //,  //// 
4. นางสาวสวุล ีเลศิตระกลู //        
5. นางสาวอษุณี เกิดพึBงบญุประชา //  ///      
6. นายอนนัต์ เกตพุิทยา //, /////    //    
7. นายจมุพล รอดคาํดี //, /////        
8. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์ ///    //, /// ///   
9. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัBน ///        

10. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี ///        
11. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ ///        
12. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ ///        
13. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ ///        
 

หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 



                                                                                                                                                                                                                 บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 ��

                    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553  
 

 
รายชื�อกรรมการ 

บริษัทย่อย 

บจก. พีเอ็ม 

เซ็นเตอร์  

บจก. ดิอายส์ 

 

บจก. เวิร์คแมนชิพ 

เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน ซีเอ็ม  

ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี 

บจก. เอ็ม 
เทอร์ตี / วัน 

1. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ /, //// /, //// /, //// //, ///, //// //, //// //, //// 
2. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, //// //, ////  //, //// //, //// 
3. นางสาวอษุณี เกิดพึ�งบญุประชา ///    //  
4. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์   //, /// ///   

 

                   หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
 
 

 



 บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

1 

 

 

 

 
แบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 



 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัที&  8 กมุภาพนัธ์ )**4 
 

 

 

 
แบบประเมินนี,จัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ&งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี&ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที&  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
                 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มที�ดีซึ� งเป็นรากฐานที�สาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  ดงันั,น จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ ซึ� งเอื,อให้ระบบการ
ควบคุมภายในดาํเนินไปได้ตามที�บริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื�อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทั
ตระหนักถึงความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที�ฝ่ายบริหารให้ความสําคญัต่อความซื�อสัตยสุ์จริตและ
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที�อย่างชดัเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบติัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้  
          
 
1.1     คณะกรรมการไดดู้แลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได ้เพื�อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่  
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอย่างชดัเจนที�สามารถวดัผลได ้ โดยทีมผูบ้ริหารจะกาํหนดนโยบาย
ร่วมกนั และมอบหมายให้ผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานหารือร่วมกนัในหมู่พนกังานภายใตส้ังกดัของตนถึงวิธีการในทาง
ปฏิบติัเพื�อใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายที�ตั,งไว ้ ซึ� งผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานมีอาํนาจในการตดัสินใจไดเ้องตามความ
เหมาะสม  โดยบริษทัฯจะมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้ว่า การตั,งเป้าหมายไดด้าํเนินการอย่างรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที�กาํหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการให้สิ� งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนที�เกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะ
ที�อาจนาํไปสู่การกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั,งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ทาํใหเ้กิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ทีมผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที�ตั, งไวน้ั,นๆ ก่อนแจง้แก่พนักงานเพื�อนาํไปยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตนในทุกเดือน เพื�อใหแ้น่ใจไดว้่าเป้าหมายที�ตั,งไว้
นั,นสามารถปฏิบติัตามไดจ้ริง และไม่ก่อใหเ้กิดช่องทางในกระทาํอนัมิชอบใดๆ เพียงเพื�อใหมี้ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที�ตั,งไวน้ั,นๆ  
 
1.3     บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รที�ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
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บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนผงัองคก์ร และกาํหนดหนา้ที� ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่ง

โครงสร้างการบริหารงานอย่างชดัเจนและมีการกระจายหนา้ที�ความรับผิดชอบใหแ้ก่แต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนมีการจดัประชุมทุกหน่วยงานเพื�อชี,แจงปัญหา และสรุปรายงานใหผู้บ้ริหารทราบเป็นประจาํทุกเดือน  
                         
1.4     บริษทัมีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน
ลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั,งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
หรือไม่  

 aaaa  มี � ไม่มี 
 

บริษทัฯไดมี้การจดัทาํจรรยาบรรณและระเบียบขอ้ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูบ้ริหารของบริษทัฯมีนโยบายที�
ใหค้วามสาํคญักบัความมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั,งมีการดาํเนินการอย่างต่อเนื�องในการสอดแทรกจริยธรรมกบั
การดาํเนินงาน  อีกทั,งบริษทัฯยงัมีการกาํหนดบทลงโทษที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที�พนกังาน หรือผูบ้ริหารปฏิบติัตน
ในลกัษณะที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯอยา่งชดัเจน 
 
1.5   บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซื,อ และการ
บริหารทั�วไปที�รัดกมุและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 

 aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯไดก้าํหนดขอบเขต และอาํนาจดาํเนินการตลอดจนวงเงินในการอนุมติัของผูที้�เกี�ยวขอ้งไวอ้ย่างชดัเจน  และ
มีความเป็นอิสระต่อกนั ในบางระบบงาน  
 
1.6 ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื�อประโยชน์ของบริษทัใน
ระยะยาว ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ เนน้การผลิตผลงานที�มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั  อาจพิจารณาไดจ้ากความสามารถ
ของบริษทัฯในการรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีอยา่งต่อเนื�องในระยะยาวกบัลกูคา้ส่วนใหญ่ได้
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ส่วนที&  2   การบริหารความเสี&ยง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มดาํเนินการอยูท่่ามกลางความเสี�ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี�ยง
อาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซื�อสัตย ์และจริยธรรม บริษทัขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทาํใหร้ะบบงาน
ไม่สามารถรองรับได ้หรือการกาํกบัดูแลไม่ทั�วถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทาํให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี,  การที�จะนาํพาใหบ้ริษทัรอดพน้
จากอนัตรายที�เกิดจากความเสี�ยง  ดงักล่าวไดน้ั,น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปนี,อยา่งสมํ�าเสมอ 
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสี�ยงที�บริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of risk) 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี�ยงนั,น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที�ความเสี�ยงนั,น ๆ จะเกิดขึ,น (Analysis of risk) 
(3) กาํหนดมาตรการเพื�อลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม (Management of risk) 
          
 

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสมํ�าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งที�เป็นปัจจยัความเสี�ยงทั,งที�มา
จากภายนอกและภายใน ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 

แมว้่าบริษทัจะไม่มีการจดัตั,งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง แต่บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมทั,งในระดบัผูบ้ริหาร 
และระดบัปฏิบติัการอย่างสมํ�าเสมอ และต่อเนื�องทุกเดือน เพื�อสรุปผลการดาํเนินงานและวิเคราะห์ถึงปัญหาที�เกิดขึ,น
ในช่วงเดือนที�ผา่นมา พร้อมทั,งประเมินแนวโนม้ทางธุรกิจทั�วไป และประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ,นต่อไปในอนาคต 
 
2.2   บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดที�จะทาํใหปั้จจยัที�เป็นความเสี�ยงนั,นเกิดขึ,น  

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 
มีทั,งในส่วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขั,นตอนการจดัประชุมตามที�กล่าวแลว้ตามขอ้ 2.1 
 

2.3   บริษทักาํหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที�เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี�ยง รวมทั,งมาตรการในการลด
ความเสี�ยงเหล่านั,น ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ในการประชุมผูบ้ริหารในแต่ละเดือนนั,น จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการ
ดาํเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งรายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงานตามกาํหนด 
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2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนที�เกี�ยวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งแจง้ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบ และปฎิบติัตามมาตรการ
ดงักล่าว 
 
2.5    บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไวใ้ช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

มีการติดตามโดยการที�แต่ละหน่วยงานจะตอ้งรายงานผลการปฎิบติังานตามแผนงานที�กาํหนดในที�ประชุมที�จดัขึ,น
ทุกเดือน 
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ส่วนที&  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที�มีความสาํคญัเพื�อใหบ้ริษทัมั�นใจว่าแนวทางที�ฝ่ายบริหาร
กาํหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซึ� งแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 
(1) การกาํหนดอาํนาจ และระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ที�ที�อาจเอื,อใหเ้กิดการกระทาํที�ทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการกาํหนดขั,นตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้� เกี�ยวขอ้งกับบุคคล

ดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื�อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
(4) การกาํหนดวิธีการเพื�อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  
         
 
3.1 บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที� และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 
จากการสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที�จะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นอนัเกิด

จากการที�ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ บริษทั ฯ ไดมี้การจดัทาํคู่มืออาํนาจดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์
อกัษรซึ�งมีการกาํหนดวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน  
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี,  ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ� งกนั
และกนัใช่หรือไม่ (1) หนา้ที�อนุมติั (2) หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ (3) หนา้ที�ในการดูแลจดัเก็บ
ทรัพยสิ์น  

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

บริษทั ฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที�ในการอนุมติั, หนา้ที�ในการบนัทึกบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ที�ในการจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นออกจากกนั ทั,งนี, เพื�อใหเ้กิดการคานอาํนาจกนั และเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั  
 
3.3 ในกรณีที�บริษทัมีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัมี
มาตรการที�รัดกมุเพื�อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั,นตอ้งผา่นขั,นตอนการอนุมติัที�กาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่   
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การกระทาํธุรกรรมดงักล่าว  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะประชุมผูถื้อหุน้เพื�อทาํการอนุมติั โดยบริษทั ฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
 
3.4 ในกรณีที� มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั, นได้กระทําโดยผูที้�ไม่มีส่วนได้เสียใน 
ธุรกรรมนั,นเท่านั,นใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                              �  ไม่ใช่   
 

การพิจารณาอนุมติัรายการเกี�ยวโยงดงักล่าว กรรมการผูที้�มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
 
3.5   ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั,น ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทาํกบับุคคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 

               a  ใช่                            �  ไม่ใช่   
 

ในการพิจารณาขั,นตอนการอนุมติัรายการ จะตอ้งมีการจดัจดัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยละเอียด ก่อนจดัให้มีการ
ประชุม เพื�อหาข้อสรุปในการพิจารณา เพื�อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่บริษัท ฯ และถูกต้องตามหลกัปฏิบัติที�ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
 
3.6   ในกรณีที�ไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทาํสัญญา
ซื,อขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม การคํ,าประกนั) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนั
บริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาํระคืนหนี,ตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้)  

 a   ใช่                             �  ไม่ใช่                
  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหฝ่้ายบญัชีและการเงินทาํหนา้ที�ในการติดตามว่าคู่สัญญาไดมี้การปฎิบติัตามเงื�อนไขที�ไดต้กลงกนั

ไว ้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผูกพนักบับริษทัฯ อนึ� ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที�คอยตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของธุรกรรมนั,นๆ อีกครั, ง เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใส 

     
3.7   กรณีที�บริษทัมีมาตรการเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที�ผูที้�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว
นาํโอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ยึดถือหลกัปฏิบติัตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้โดยมีนโยบายไม่ให้ผูเ้กี�ยวขอ้งนาํ
โอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตวั  
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3.8 ในกรณีที�บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือ
บริษทัร่วมอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั,งมีการกาํหนดทิศทางให้บุคคลที�บริษทัแต่งตั,งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั
ดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่      
 
บริษทัฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยโดยมีกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

ยอ่ย เพื�อทาํการกาํหนดนโยบายใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของ
กลุ่มบริษทั และสามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยผลงานของแต่ละบริษทั 
 
3.9   บริษทัมีมาตรการที�จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรือไม่ ทั,งนี,  เพื�อลดความ
เสี�ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื�อเสียงของบริษทั  

 aaaa    มี �  ไม่มี 
 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั,งหน่วยงานนิติกรขึ,น เพื�อใหค้าํปรึกษาและดูแลเกี�ยวกบัขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ
ใหถ้กูตอ้งตามที�กฏหมายกาํหนด 
 
3.10 ในกรณีที�บริษทัเคยมีการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํในลกัษณะ
นั,นอีก หรือไม่ 

   �  มี                                           �  ไม่มี      aaaa   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพื�อมิให้เกิดการกระทาํที�ขดัแยง้ต่อขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ  
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ส่วนที&  4  ระบบสารสนเทศและการสื&อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึ� งของการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นสาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 
หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง ก็คือ การตดัสินใจบนพื,นฐานที�มีขอ้มูลที�มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทาง
การเงินหรือขอ้มูลอื�น  ดงันั,น การสื�อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูที้�เกี�ยวขอ้งจึงเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�งและเป็นสิ�งที�จะช่วยให้
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 
ขอ้มลูที�มีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงันี,  
(1) มีเนื,อหาที�จาํเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบที�เขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเกบ็ที�ดี 
         
 
4.1 ในการเสนอเรื� องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที�สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื�อให้

คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลที�สําคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเรื�องที�เสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
บริษทัฯ จดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมทุกครั, ง  เพื�อใหก้าร

พิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบและสมบูรณ์  
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที�ระบุขอ้มูลที�จาํเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั,นตํ�าตามที�กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉลี�ย….7.…วนั �  ไม่ใช่ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที�ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั

หนา้ที�ของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการ
ในเรื�องที�พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที�ไม่เห็นดว้ยกบัเรื�องที�เสนอพร้อมเหตุผลเป็นตน้ 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
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การจดัประชุมกรรมการในแต่ละครั, ง บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ บนัทึกรายละเอียด
การซกัถามหรือขอ้สงัเกตในเรื�องที�พิจารณาในที�ประชุม และจดัทาํรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามควรที�ทาํใหผู้ ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได ้
 
4.4 บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จาก

ผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเรื�องนี,  หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั,นอยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 

 aaaa   ใช่ �  ไม่ใช่ 
  
 บริษทัฯ จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 
 
4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที�ทําให้บริษัทแสดงผลประกอบการที�
คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง 

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั 
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ส่วนที&  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที�บริษทัจะดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอย่างสมํ�าเสมอว่า มีการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายที�วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยู่อย่างต่อเนื�อง และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทั,งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีที�บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร

วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�กาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างนอ้ยไตรมาสละครั, งเพื�อประเมินผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที�
กาํหนดไวแ้ต่แรกหรือไม่  พร้อมจดัทาํขอ้มูลสรุปเชิงเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กบัแผนงานที�วางไว ้โดย
ในการประชุมแต่ละครั, ง ที�ประชุมจะพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการดาํเนินงานในไตรมาสที�ผ่านมา โดยในปี hiij 
มีการประชุมทั,ง k ครั, ง  อนึ� ง บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกเดือน เพื�อพิจารณาผลประกอบการ
เป็นรายเดือน หากเกิดกรณีที�ผลงานตํ�ากว่าเป้าหมายที�ตั,งไว ้ที�ประชุมจะพิจารณาร่วมกนัถึงสาเหตุและวิธีการแกไ้ขเพื�อ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป ทั,งนี, เพื�อเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและเพื�อป้องกนัไม่ให้เหตุการณ์ใน
ลกัษณะเดียวกนันั,นเกิดขึ,นอีกในอนาคต 
 
5.2 กรณีที�ผลการดาํเนินที�เกิดขึ,นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที�กาํหนดไว ้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที�

เหมาะสม ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

เมื�อที�ประชุมไดพิ้จารณาหาสาเหตุที�ก่อใหเ้กิดความแตกต่างนั,นแลว้ ที�ประชุมจะร่วมกนัเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา
เพื�อใหทุ้กฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัตามต่อไปไดภ้ายในระยะเวลาที�เหมาะสม 
 
5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที�วางไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
 
บริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบติั

ตามระบบควบคุมภายใน โดยใหมี้การตรวจสอบระบบงานหลกัอยา่งนอ้ยปีละ l ครั, ง 
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5.4 กรณีที�บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่    
 
หน่วยงานตรวจสอบภายในที�จัดตั,งนั,น ขึ, นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  หากพบขอ้บกพร่อง

เกี�ยวกบัการควบคุมภายในจะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาโดยบรรจุไวเ้ป็นวาระในการการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

 
5.5 เมื�อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อพิจารณาสั�งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 

 aaaa ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ไม่เคยพบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั เช่น การฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือการกระทาํที�ผิดปรกติอนัจะกระทบ
ต่อชื�อเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั แต่หากพบขอ้พกพร่องดงักล่าว หน่วยงานตรวจสอบจะเป็น
ผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่

หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                  �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ มีการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั, ง 
และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานสรุปผลในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
5.7 บริษทัมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ

สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํที�ผิดปกติอื�น ซึ� งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือไม่ 

 aaaaใช่ �  ไม่ใช่   
 
กรณีที�พบขอ้บกพร่องจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจะแจง้ต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะเป็น

ผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี ���� 

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ได้แตง่ตั "งคณะกรรมการตรวจสอบขึ "นคณะหนึ'ง ประกอบ
ไปด้วยกรรมการอิสระซึ'งมิได้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัทฯ จํานวน - ท่าน ทกุท่านมีคณุสมบตัิ
เป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี " 

รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคาํดี  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอนันต์   เกตุพิทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทั "ง - ทา่น มีความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ และการเงิน 
โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์ 

ในรอบบญัชีปี 9::3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที'ตามขอบเขตความรับผิดชอบที'คณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้กํากบัดแูล ตามข้อกําหนดที'ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่า
ด้วย ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแต่งตั "งผู้สอบบญัชีประจําปี 9::-, การสอบทานให้มีการ
กํากบัดแูลกิจการที'ดีตามหลกับรรษัทภิบาล, การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที'เหมาะสม และกํากบัดแูลงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั "งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีการเกิดรายการที'เกี'ยวโยงกัน เพื'อให้
สอดคล้องกบัแนวปฎิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 9::3 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจํานวน K ครั "ง และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชมุร่วมร้อยละ 
L9 การประชุมในแต่ละครั "งจะประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี, ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุป
สาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าที'ได้ดงันี " 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 9::3 ของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 
และงบการเงินรวมของ CMO Group กบัฝ่ายบริหาร โดยได้มีการเชิญผู้สอบบญัชีมาประชมุและชี "แจงข้อซกัถาม
เกี'ยวกับการจัดทํางบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ก่อนที'คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเห็นชอบวา่งบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานโดย
ถกูต้องตามควร ตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูที'มีนยัสาํคญัตอ่งบการเงินในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแล้ว เพื'อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ก่อนนําส่งไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบในด้านการดําเนินงาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทั "งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
พิจารณารายงานต่าง ๆ เกี'ยวกับเรื'องการตรวจสอบภายใน ทั "งนี "เพื'อให้บรัษัทมีระบบการควบคุมภายในที'ดี 
รวมทั "งให้เกิดความเหมาะสมกบัแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้บริษัท
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการที'ดี โดยได้สง่ตวัแทนเข้าร่วมอบรมสมัมนากบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในเรื'องการกํากบัดแูลกิจการที'ดี 

5. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการทํารายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบคุคลหรือนิติบคุคลที'เกี'ยว
โยงกนั เพื'อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. พิจารณาความเสี'ยงต่างๆ ที'อาจะเกิดขึ "นกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื'อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเสี'ยงเหลา่นั "น เพื'อหามาตรการป้องกนัที'เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

7. พิจารณาคดัเลือก, เสนอแต่งตั "ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 9::4 ซึ'งจากการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบญัชีแล้ว พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 9::K ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั  โดยจะ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น และเสนอขออนมุตัิตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม และได้รายงานผลการประชุมทุกครั "งให้
คณะกรรมการบริษัททราบ ทั "งนี "คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 9::- มีระบบการ
กํากบัดแูลกิจการที'ดีตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคมุภายในที'เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน
ไมม่ีรายการที'เป็นผลกระทบตอ่บริษัทที'เป็นสาระสาํคญั และได้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

              ---------------------------------- 
                     รองศาสตราจารย์จมุพล  รอดคําดี  
                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 


