
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัท ซีเอม็โอ จ ากัด (มหาชน)



 

วนัท่ี 16 มกราคม 2559 
 
เร่ือง แจ้งสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

3. ใบรับรองการจองซือ้หุ้น (ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั)  
4. แบบฟอร์มใบช าระเงินคา่สนิค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) 
 

 ตามที่ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ใน
วนัศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 
194,333,185 บาท เป็น 291,499,785 บาท   โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จ านวน 97,166,600 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้น
ใหม ่ ทัง้นี ้ ในกรณีมีหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรอบแรกบริษัทจะจดัสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้แสดง
ความจ านงจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่า
สทิธิโดยบริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นดงักลา่วไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นราย
ใดประสงค์จะซือ้หุ้น   
 
  ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  
 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งมีจ านวนตามที่
ระบใุนใบรับรองการจองซือ้หุ้น ออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (สิ่งที่สง่มาด้วย ล าดบัที่ 3)  
โดยรายละเอียดการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่สง่
มาด้วยนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 1) 



 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขัน้ตอน และวิธีการ จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ โปรดติดตอ่ที่บริษัท หลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ โทรศพัท์ (66) 0-2672-5999 ตอ่ 
2525 และ 2521   

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

  
 

 (นายเสริมคณุ คณุาวงศ์) 
     

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
 
1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์  : บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 4/18-19   ซอยนวลจนัทร์ 56 ถนนนวลจนัทร์ 
  แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230 
  (ที่อยูแ่หง่ใหมส่ านกังานใหญ่ ย้าย 8 เมษายน 2557)    
Homepage : http://www.cmo-group.com 

โทรศพัท์ : 0-2790-3888 

โทรสาร : 0-2790-3857 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558  

- ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่จดัขึน้ในวนัศกุร์ที่ 25 ธนัวาคม 2558 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัศกุร์ที่  25 ธนัวาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯเพิ่มทนุ
จดทะเบียน จาก 194,333,185 บาท เป็น 291,499,785 บาท   โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่ จ านวน 
97,166,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่  ทัง้นี ้ ในกรณีมีหุ้นที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
รอบแรกบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนตาม
สดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิโดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรร
หุ้นดงักลา่วไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร หรือจนกวา่จะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซือ้หุ้น ทัง้นี ้
บริษัทฯ ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ดงันี ้

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญั 

ทนุเรียกช าระในปัจจบุนั : 194,333,185 บาท 

ทนุท่ีช าระแล้วหลงัการเพิ่มทนุ : 291,499,785  บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร  : 97,166,600 หุ้น 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : ราคาหุ้นละ  1.65  บาท  

อตัราสว่นการจองซือ้ : 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

http://www.cmo-group.com/
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วิธีการจดัสรร  : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายช่ือตามที่ปรากฏอยู่ในวนั
ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเพื่อใช้สิทธิจองซือ้และได้รับการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ ในวนัท่ี 14 มกราคม  2559  

   จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้ตามอตัราส่วนที่
ก าหนดไว้ จะเป็นไปตามที่ระบไุว้ในใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (ตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย ล าดบัที ่3) 

   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมไ่ด้จองซือ้หุ้นตามสทิธิที่ได้รับ บริษัทฯ  จะถือว่า
ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิ ส าหรับจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นมิได้ จองซือ้ หรือ ใช้สิทธิ
ไมค่รบจ านวนตามสทิธิที่ได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซือ้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าหุ้นดงักลา่วจดัสรรให้กบัผู้
ถือหุ้นท่ีได้แสดงความจ านงที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนอกเหนือจากสทิธิ
ที่ได้รับจากการจดัสรรในราคาหุ้นละ 1.65 บาท 

   ผู้ ถื อหุ้ น เดิ มที่ แสดงความประสง ค์ที่ จ ะซื อ้หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน 
นอกเหนือจากสทิธิที่ได้รับจดัสรร โปรดแจ้งความจ านงในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุนอกเหนือจากสทิธิ มาพร้อมกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามสทิธิและช าระเงินมาพร้อมกนั ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการ
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ตามสทิธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้แสดงความจ านงจองไว้แล้วตามสดัสว่น  

   ทัง้นี ้ หากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับการจดัสรรในสว่นท่ีซือ้เกินกวา่สทิธิ หรือได้รับ
การจดัสรรหุ้นสามญัไมเ่ต็มจ านวน (เฉพาะสว่นท่ีเกินสิทธิ)  บริษัทฯ จะ
ช าระคืนเงินคา่จองซือ้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนัท าการ นบัแต่วนั
เสร็จสิน้การจองซือ้  

   คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี
อ านาจพิจารณาและด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ 
ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท  

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ ก าหนดให้ วนัท่ี 14 มกราคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้ และได้รับการ
จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 15 มกราคม 2559    
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5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาในการจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 บริษัทฯ ก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในวนัท่ี  4 – 10 กมุภาพนัธ์  2559 (รวม 5  วนั
ท าการ) ในระหวา่งเวลา 9:00 น. – 15:00 น.  .  

5.2 สถานท่ีรับจองซือ้และรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและตวัแทนรับจองซือ้หุ้น 

ผู้ถอืหุ้นสามารถติดต่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ สถานที่ ดังนี ้

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั (“ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น”) 
ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ 
87/2  อาคารซีอาร์ซี ออลซซีัน่ส์ เพลส  ชัน้ 12   
ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท์ (66) 0-2672-5999 ตอ่ 2525 และ 2521 โทรสาร. 0-2672-5929 

โดยงดรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์
ท่ัวประเทศ 

ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

5.2.1 วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ก) กรอกรายละเอียดให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ (“ผู้ถือ
หุ้น”)  ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (คราวแรก) ของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (สิ่ง
ที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 2) 

ข) ถ้าผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจดัสรร โปรด
แจ้งความจ านงจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ตามความประสงค์  โดยจะต้องจองซือ้หุ้นสามญั
นอกเหนือจากสทิธิที่ได้รับมาพร้อมกบัการจองซือ้หุ้นสามญัตามสิทธิในครัง้แรกและช าระ
เงินมาพร้อมกนั รวมทัง้กรอกรายละเอียดให้ถกูต้องครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือ
ช่ือผู้ ถือหุ้น (หากทา่นไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นจองเกินสิทธิ บริษัทฯจะโอนเงินคืนให้ตามเลข
บญัชีที่ทา่นระบไุว้ในใบจองสทิธิ)  

ค) แนบเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน  
ข้อ 6) 

ง) ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวนที่จองซือ้ ตามวิธีการช าระเงิน  ค่าจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (รายละเอียดที่ระบไุว้ใน ข้อ 5.3.2) และน าสง่หลกัฐานการช าระเงินและ
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ใบจองซือ้มา ณ สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  (ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.2) 
ภายในวนัและเวลาที่รับจองซือ้ (ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.1)  

5.2.2 วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 ผู้ที่ต้องการจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุ สามารถช าระเงินคา่จองหุ้นสามญัเพิ่มทนุโดยการโอนเงนิเท่าน้ัน 

เพื่อเข้าบญัชี 

 “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น” เลขที่บญัชี 155-3-00030-1  ประเภทบญัชี
กระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

5.2.3 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซือ้  

ก) ตวัแทนรับจองซือ้หุ้ นจะไม่รับช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค 
ดร๊าฟท์ และเงินสด (แต่อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหุ้น สามารถน า เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงิน
สด เข้าฝากบญัชี “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น”  เลขที่บญัชี 155-
3-00030-1  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ทัง้นี ้
ในการน าฝาก เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ผู้ ถือหุ้นต้องน าฝากภายในวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ข) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

ค) ระบช่ืุอ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ และเลขที่ทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีระบุไว้
ในใบรับรองการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 )  

ง) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงิน
ค่าจองซือ้และด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซือ้ได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ) ไม่ว่า
ทัง้หมด หรือ บางสว่นภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ตามที่ก าหนด หรือ จองซือ้ด้วย
วิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้
หรือ น าสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรายดงักลา่ว 

จ) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน  ไม่ชดัเจน หรือไม่
สมัพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่
เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ มีสทิธิที่
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเดิมสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรายดงักลา่ว 
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ฉ) บริษัทฯ ไมรั่บเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย์ 

ช) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้นมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
เดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ที่ผู้ ถือหุ้น
เดิมได้รับใบรับรองการจองซือ้หุ้น กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ หากผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว  
โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้า
ด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้ชุด
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตามเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย
ดงักลา่ว 

ซ) ผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย และคา่ธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 

ฌ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้และการช าระเงินค่า
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เง่ือนไขอื่นๆ ในการจองซือ้ ตามความเหมาะสม     ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อปุสรรค หรือ ข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ใบจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 

6.2 หลกัฐานการช าระเงิน ได้แก่ ใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ พร้อมทัง้ระบ ุ  ช่ือ - นามสกุล 
เบอร์โทรศพัท์ ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัของหลกัฐานการช าระเงิน 

6.3 ใบรับรองการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ที่ออกโดย 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั)  

6.4 ส าเนาหน้าบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย 
หรือ ธนาคารกรุงไทย (กรณีจองเกินสทิธิ) 

6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรข้าราชการ 
หรือ ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ / ช่ือสกุล 
ซึ่งท าให้ ช่ือ / ช่ือสกุล ไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที่  14 
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มกราคม  2559 หรือ ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แนบเอกสาร ที่ออก
โดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่น ช่ือ / ช่ือสกลุ เป็นต้น) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว   :  ส าเนาใบตา่งด้าว หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทางพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย   :  ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ    ลง
นามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  :  ส าเนาหนงัสือส าคญัแสดงการจดัตัง้นิติบคุคลที่
ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ ใบต่างด้าว หรือ 
ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง กระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  ทัง้นี ้
เอกสารทัง้หมดต้องได้รับการลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่โนตารี      พบัลิค (Notary Public) 
และรับรองโดยสถานกงสลุไทย 

6.6 หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ
อ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

7. การยื่นเอกสารการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

 สถานที่ยื่นเอกสาร ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในข้อ 5.2 และในวัน เวลา ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ 
ในข้อ 5.1 

8. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจ านวน 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจดัสรร ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใน
สว่นท่ีจองนอกเหนือจากสทิธิที่ได้รับจดัสรร หรือ ได้รับจดัสรรหุ้นไม่ครบเต็มจ านวนหุ้นที่จองซือ้อนัเนื่องจากมี
จ านวนหุ้นท่ีประสงค์จองซือ้มากกวา่จ านวนหุ้นท่ีเหลอื บริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบญัชีที่ท่านระบไุว้ในเอกสารใบ
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใน 14 วนั นบัจากสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ให้กบัผู้ ถือหุ้น   

9. หลักฐานการรับจองซือ้หุ้น 

 บริษัทฯ จะออกหลกัฐานการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสทิธิและการจองซือ้นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรไว้
เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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10. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  

10.1 ช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือ
เดียวกัน หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไมส่ามารถน า   เข้าบญัชีได้ ใน
กรณีดงักลา่วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว  โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบั ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยจะน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  ซึ่งอาจ
ท าให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับจดัสรรได้ในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 

10.2 โปรดระบ ุรหสัโบรกเกอร์ (Broker) ทีผู่้ ถือหุ้นประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้องจะ
ท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความลา่ช้าใน
การติดตามหุ้นคืน หรืออาจสญูหาย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักลา่วไมค่รบถ้วน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้ นดังกล่าว  โดยออกหุ้ นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจท าให้ผู้
ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ได้รับจดัสรรได้ในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว 

11. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

11.1 เพื่อช าระคืนเงินกู้  ท าให้บริษัทฯ ลดต้นทนุทางการเงินท่ีสงู 

11.2  เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุส าหรับลงทนุในโครงการ ซเีอ็มโอ โชว์ คอร์ปเปอร์เรชัน่ 

11.3  เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทฯ  

12. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ อนัจะสง่ผล 
ให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน 

13. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

13.1 การท่ีบริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็ง และมัน่คง 

13.2 บริษัทฯ มีการปรับปรุงพฒันา และขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ ส่งผลดีต่อมลูค่า
บริษัทฯ และมลูหุ้นของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงการได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในอนาคต 

13.3 นโยบายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ
ด าเนินงานเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อผู้ ถือหุ้นหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วได้รับการจดทะเบียนเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 



               บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 

 

- 9 - 

14. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ จะจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

15. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 
 
1. ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 5 มิถนุายน 2534 โดยนายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
และนางสรีุย์ คุณาวงศ์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภทงานบนัเทิง
สาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งาน
นิทรรศการและการแสดงสินค้า (Exhibition & Trade Show) และงานสง่เสริมการตลาดและสง่เสริมการจดัจ าหน่าย 
(Marketing & Promotion) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท และมีพนกังานในช่วงเร่ิมแรกจ านวน 4 คน ประวตัิ
ความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท แสดงได้โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี  ้

ในปี 2529 นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้จดัตัง้บริษัท ดิอายส์ จ ากดั (หรือ “ดิอายส์”) ขึน้เป็นบริษัทแรกในกลุม่
บริษัท เพื่อให้บริการผลติสือ่ประเภทมลัติมิเดีย และมลัติวิชัน่ ในขณะนัน้นบัได้ว่าดิอายส์เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ ให้บริการ
ผลติประเภทสือ่มลัติมิเดีย และมลัติวิชัน่ ชัน้น าของประเทศไทย 

ในปี 2533 บริษัท พรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส์ จ ากัด (ในปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ 
จ ากดั หรือ “พีเอ็ม”) ได้รับการจดัตัง้ขึน้ เพื่อให้บริการสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือส าหรับการแสดงและการน าเสนอแก่ดิ
อายส์ 

ในปี 2534 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั ได้รับการจดัตัง้ขึน้ เพื่อให้บริการบริหารการจดังาน ซึ่งนบัได้ว่า
ในช่วงนัน้ บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้บกุเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทย 

ในปี 2535 ผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้รวมการด าเนินงานของทัง้สามบริษัทเข้าด้วยกนั และจดัตัง้กลุม่บริษัทดิ
อายส์ (The Eyes Group) ขึน้ ซึง่นบัได้วา่ ในช่วงนัน้กลุม่บริษัทดิอายส์เป็นหนึง่ในไมก่ี่บริษัทท่ีสามารถให้บริการบริหาร
การจดังานได้แบบครบวงจร 

ในปี 2537 มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกลุม่บริษัท โดยการจดัตัง้กลุม่บริษัท เอส . คิวบิค 
ขึน้มาแทนกลุม่บริษัทดิอายส์ และมีการจดัตัง้บริษัท เอส. คิวบิค จ ากดั ขึน้เพื่อถือหุ้น และท าหน้าที่ควบคมุและดแูล
งานทางด้านการเงิน การบญัชี และการตรวจสอบภายในของแตล่ะบริษัทภายในกลุม่ 

ในปี 2542 ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนอเพิม่มากขึน้ โดยการให้บริการ
ผลติสือ่ประเภท วีดีโอ 3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนรามา่ เกมส์คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทัง้แก่บริษัทอื่นๆ
ภายในเครือ และลกูค้าภายนอก และในปีเดยีวกนั บริษัทฯ ได้จดังานประชมุสหพนัธ์บรรณารักษ์นานาชาติประจ าปี 
ครัง้ที่ 65 (the 65th Annual Conference of the International Federation of Library Association) ซึง่มีบรรณารักษ์
กวา่ 2,000 คน จากทัว่โลกมาร่วมประชมุด้วย 

 
ในปี 2546 กลุม่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถือหุ้นครัง้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (หรือ “mai”) โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8 ล้านบาท เป็น 59 
ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ยงัมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดย
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บริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็มและดิอายส์ ในสดัสว่นร้อยละ 99.997 และ 99.84 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว
ของแต่ละบริษัทตามล าดบั ส่วน บริษัท เอส. คิวบิค จ ากัด นัน้กลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้
แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดอืนธนัวาคม 2546 และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(CM Organizer Public Company Limited) 

 
ในปี 2547 บริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทนุในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั  โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 135 ล้านบาท (เดิม 39.90 ล้านบาท) และได้เพิ่มเงินลงทนุในบริษัท ดิ
อายส์ จ ากดั โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์ในสดัสว่นร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 15 ล้านบาท (เดิม 5 
ล้านบาท) 

 
ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ท าการขยายการลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี 

จ ากดั (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึ่งให้การบริการในด้านการติดตัง้ระบบสาธารณโูภคที่เก่ียวข้องกบัการจดัอีเว้นท์   โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40  และในปีนีบ้ริษัทฯ ประสบความความส าเร็จได้รับรางวลัรองชนะเลิศ ด้าน
แนวคิด ส าหรับพาวิลเลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des Expositions: BIE จาก
ผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดบันานาชาติในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน 
โดยมีผู้ออกงาน 102 ประเทศทัว่โลก 

 
ในปี 2555 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 150 ล้านบาท เป็น 222.5 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 72.5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 37.5 ล้านหุ้น การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม จ านวน 30 ล้านหุ้ น และการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย จ านวน 5 ล้านหุ้น โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ในครัง้นีเ้พื่อรองรับการขยายกิจการเข้าสูต่ลาดอาเซียน และการร่วมมือกับพนัธมิตรเพื่อการให้บริการที่
ครอบคลมุรองรับการเปิด AEC 

 
ในปี 2556 โครงการ Bangkok Creative Playground เร่ิมต้นก่อสร้าง โดยเร่ิมจากการก่อสร้างอาคาร

ส านกังานบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั เป็นอาคารแรก และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  โดยทกุบริษัทในเครือ CMO 
Group ได้ย้ายเข้ามารวมกนัที่โครงการ Bangkok Creative Playground ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพในการ
ท างานของบคุคลากรภายในและธุรกิจเป็นอยา่งมาก รวมถึงการสร้างการรับรู้และการยอมรับตอ่คูค้่าของบริษัทฯและ
กิจการในเครือถึงความพร้อมในทกุๆ ด้าน 

2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานและธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
หลกั การเข้าลงทุนจะพิจารณาทัง้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงศกัยภาพของธุรกิจที่เข้าลงทุน 
และการสง่เสริมกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยโดยมีการสง่ตวัแทนของ
บริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อดแูลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
s, 
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*** ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2558 

 
หมายเหต:ุ (1) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการปิดบริษัท 

 
3. โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทลกูค้า ระหวา่งปี 2554 – 2557 

 รายได้ของบริษัท 

2554 2555 2556 2557 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

% มูลค่า 

(ล้านบาท) 

% มูลค่า 

(ล้านบาท) 

% มูลค่า 

(ล้านบาท) 

% 

- รายได้จากภาครัฐ 166.49 31 158.16 20 89.37 14 109.93 18 

- รายได้จากภาคเอกชน 365.22 68 645.79 80 540.81 85 471.71 79 

- รายได้อ่ืน 7.25 1 6.85 1 7.98 1 13.64 2 

รวมรายได้ 538.96 100 810.8 100 638.16 100 595.28 100 

 

50% 

99.99% 

บจก .  มวิส ์
  คอรป์อเรช ัน่ 

บจก .  ซเีอ็มโอ   โชว ์  คอรป์ 

บจก .  เซ็ทอพั   โซลชู ัน่ 

บมจ .  ซเีอ็มโอ 

99.99% 

99.95% 

40% 

60% 

75% 

70% 

บจก .  พเีอ็ม   เซ็นเตอร ์

บจก .  ด ิ  อายส ์

บจก .  เอ็กซโ์ปซชิ ัน่ 
  เทคโนโลย ี

บจก .  โมเมนตมั 
  เอส 

บจก .  บายอน - ซเีอ็ม 
  ออรก์าไนเซอร ์* 
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ตารางจ าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหวา่งปี 2554 – 2557 

ประเภทของรายได้ 
2554 2555 2556 2557 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

% 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
% 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

% 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
% 

รายได้จากการให้บริการ
บริหารการจดังาน 

528.84 59 819.35 61 641.76 54 592.64 55 

รายได้จากการให้บริการด้าน
อปุกรณ์ 

313.47 35 481.39 36 489.18 41 434.56 40 

รายได้จากการให้บริการผลิต
สื่อส าหรับน าเสนอ 

48.89 5 40.42 3 36.56 3 26.25 2 

รายได้จากการออกแบบ 
ตกแตง่ ก่อสร้าง 

5.09 1 0 0 0 0 0 0 

รายได้จากธุรกิจดนตรีและ
บริหารศิลปิน 

3.48 0 0 0 0 0 0 0 

รายได้จากธุรกิจสื่อการตลาด 0 0 7.07 1 15.79 1 21.16 2 
รวม 899.77 100 1,348.23 100 1,183.29 100 1,074.61 100 

 
4. ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ คือ 

4.1 ธุรกิจการให้บริการบริหารการจดังานและการจดัแสดงนิทรรศการ (Event Management & 
Exhibition) 

4.2 ธุรกิจการให้บริการอปุกรณ์ด้านแสง ส ีเสยีง และภาพ (Equipment Service) 

4.3 ธุรกิจการให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนอ (Presentation Media) 

4.4 ธุรกิจการให้บริการด้านการตดิตัง้ระบบสาธารณโูภคที่เก่ียวข้องกบัการจดัอเีว้นท์ (Utilities Service) 

4.5 ธุรกิจการให้บริการบริหารสือ่ออนไลน์และสือ่มลัติมีเดีย (Online & Media Management) 

 

4.1 ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานและการจดัแสดงนิทรรศการ (Event Management & 
Exhibition) 

ปัจจบุนับริษัทฯให้บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) โดย
ขอบเขตการให้บริการบริษัทฯจะครอบคลมุถึง 

- การออกแบบสร้างสรร 

- การวางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของลกูค้า  

- การออกแบบชิน้งาน  

- การให้ค าปรึกษาในด้านการจดัหาและจดัเตรียมพืน้ท่ีที่เหมาะสมส าหรับการจดังานแสดงประเภทตา่งๆ  
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- การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นทางด้านอปุกรณ์และสือ่ส าหรับการจดัการแสดง  

- การให้บริการรับออกแบบจดัสร้างตามแนวความคดิของลกูค้า  

- การควบคมุ  

- การให้บริการประกอบ ตดิตัง้ และตกแตง่ภายในให้ลกูค้า  

- และบริหารงานแสดง  

ซึง่ท าให้บริษัทฯสามารถบริหารและควบคมุคณุภาพของการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ตามที่ลกูค้าได้ก าหนด
ไว้ ในปัจจบุนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯสามารถจ าแนกได้ตามลกัษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภทหลกั ดงัตอ่ไปนีค้ือ 

ก) การจดักิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขาย  (Corporate Marketing & Event) 

ข) การจดังานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์และงานนิทรรศการชัว่คราว  (Museum & 
Exhibition)  

ค) การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

ง) การจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)  

จ) การจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment)  

ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ก) การจัดกจิกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย (Corporate Marketing & Even : CME) 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายเป็นเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดประเภทหนึ่งที่
ส าคญั  และถกูน ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจตา่ง ๆ ทัง้อปุโภค และบริโภค เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารที่สามารถ
สร้างประสบการณ์ตรงของสินค้าให้กบัผู้บริโภคได้ชดัเจน  รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารกบัผู้บริโภคแบบสองทาง (two-
way communication) เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อยา่งรวดเร็ว และเจาะกลุม่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทฯ เน้นการจดักิจกรรมทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ์ (experiential marketing) เป็น
กลยทุธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัผู้บริโภคได้เกิดการมีส่วนร่วมกบัสินค้าหรือแบรนด์นัน้ๆ
มากกวา่การสือ่สารข้อมลูให้ผู้บริโภคได้รับข้อมลูแบบทางเดียว การท าการตลาดแบบสร้างประสบการณ์สามารถท าให้
ผู้บริโภคมีปฏิสมัพนัธ์กบัสินค้าในเชิงลกึ และท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถึง brand value ของสินค้านัน้ ๆ ได้อย่างชดัเจน 
เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า การจัดกิจกรรมสง่เสริมการตลาดอย่างเดียว  ซึ่งท าให้ธุรกิจ สามารถเข้า
ใจความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้ และตอบสนองความต้องการได้อยา่งตรงและถกูต้อง ตวัอยา่งการจดักิจกรรมที่
ต้องการสร้างการรับรู้ของสินค้าใหม่ จะต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มากกว่าการท า launching event 
สนิค้า แตจ่ะต้องมีการคิดในแง่มมุที่หลากหลายมากขึน้ เช่น การท า online marketing หรือ การใช้ social media ต่าง 
ๆ ท่ีสามารถ สร้างการรับรู้และประสบการณ์ตรงในเง่มมุอื่น ๆ 

นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอื่นๆท่ีลกูค้าจดัขึน้ เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างลกูค้ากลุม่เป้า 
หมายหรือตวัแทนจ าหนา่ย โดยอาจเป็นการจดัท าเนื่องในเทศกาลพิเศษขึน้ในรูปแบบการสมัมนา และงานบนัเทิง เป็น
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ต้น โดยสว่นใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะสัน้ๆ เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้าร่วม
งาน และการสร้างภาพพจน์ที่ดีและความประทบัใจและประสบการณ์ใหมต่อ่สนิค้านัน้ๆ ให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน  

ผลงานการจดักิจกรมทางการตลาดที่โดดเดน่ของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผา่นมา ได้แก่ 

- King Power Polo  All Asia cup 2014 

- Sunlight  ท้าเรียงจานยาวที่สดุในโลก 

- Goodyear Annual meeting 2014 

- Mazda Eco Car Production Ceremony 

- Michelin X Coach Launch 

- Home Pro Expo #19 & #20 

- Nissan X-Trail Launch 

- Launch Harley Davison 

- All New Mazda 3 Press and Public Launch & Test Drive 

- TMB me “Wake up with Me” 

- Fanta Taste’N Play 

- Coke FIFA World cup 2014 

- พิธีลงนามความร่วมมือหลกัสตูร  MICE 

- Ford Sales & Test Drive 2014 

- Mega Bangna Countdown 2015 

- iPhone 6 & 6 Plus Launch  

- MG Job1# Ceremony 

- BMW I8 Launch 

- Adfest 2014 

ข) การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์และงานนิทรรศการชั่วคราว (Museum 
& Exhibition)   

การจดังานนิทรรศการเป็นการจดังานท่ีผู้ชมงานหรือลกูค้าจะสามารถรับชม หรือพิจารณาสิง่ตา่งๆ ที่
จัดแสดงได้อย่างใกล้ชิด และมีเวลาในการชมงานอย่างเต็มที่  บริษัทฯมีหน้าที่สร้างกระบวนการที่ใช้ในการสื่อสาร
ระหวา่งลกูค้าและผู้ชมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบบริเวณพืน้ที่จดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ส ี
และเสียง และการแสดง, การน าเทคนิคต่างมาประกอบในการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hologram , การใช้
เทคนิคจอแบบพาโนรามา เป็นต้น การจดังานนิทรรศการสามารถประยกุต์ใช้ได้ทัง้การจดัแสดงทางการค้า การจดัแสดง
ทางด้านความรู้หรือศิลปะ วฒันธรรม รวมถึงการจดังานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ 

ส าหรับธุรกิจด้านการรับออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการจัดงานนิทรรศการประเภท
นิทรรศการถาวร ซึง่จะเป็นการออกแบบทัง้ การออกแบบแนวความคิด แบบร่างโครงการ การออกแบบตกแต่งภายนอก
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และภายใน  โดยค านึงถึงความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์ของแต่ละพิพิธภณัฑ์ รวมไปถึงการให้บริการก่อสร้าง การ
ควบคมุการก่อสร้างโดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสงการณ์ในงานพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ 

ผลงานการจดันิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์และงานนิทรรศการชัว่คราวที่ส าคญั
ของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผา่นมาได้แก่ 

- อทุยานการเรียนรู้สรีิรุกขชาติ, มหาวิทยาลยัมหดิล 

- พิพธภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรติ 

- นิทรรศการในหลวงกบัแบตมินตนั 

- นิทรรศการ กสทช @ ITU 

- BBL Booth in Money Expo 

- BBL@Thailand Industry Expo 2014 

- BBL Set in the City 2014 

- AIA Booth in Money Expo 

- BBL @มหกรรมบ้านและคอนโด 

- Mitsubishi Motor Show 2014 

- Shell Motor Expo 2014 

- NISSAN Motor Show 2014 

- Harley-Davidson Motor Show 2014 

- AP Space Odyssey 

ค) การจัดกจิกรรมประเภทงานบนัเทงิสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะให้กบัลกูค้า เพื่อสง่เสริมการขายในรูปแบบเฉพาะของ
แตล่ะประเภทสนิค้า การจดังานให้กบัลกูค้าสว่นราชการ ในการท าตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นกิจกรรมของกระทรวง
นัน้ๆ เอง เป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจ านวนมาก โดยจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ 
มีรูปแบบงานหลากหลายรวมอยู่ด้วยกนั จ านวนวนัในการจัดกิจกรรมหลายวนั ซึ่งกิจกรรมประเภทนีอ้าจจะเป็นได้ทัง้
กิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือเทศกาลในปีนัน้ หรือกิจกรรมที่มีการจดัเป็นประจ าทกุปี  

นอกจากงานบนัเทิงสาธารณะในรูปแบบของการรับจ้างแล้ว ยงัมีกิจกรรมบันเทิงสาธารณะที่บริษัท
เป็นเจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทิงประเภทต่างๆ ที่มีศกัยภาพพยายามจดัรูปแบบงาน
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่การริเร่ิมเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ้ได้กระท าอยา่งตอ่เนื่องตามนโยบายการสร้างความมัน่คง
ทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ 

ผลงานการจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ ที่ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 
2557 ที่ผา่นมา ได้แก ่

- พิธีมอบคปูองเพื่อสนบัสนนุประชาชนในการเปลีย่นผา่นไปสูโ่ทรทศัน์ระบบดิจิตอล, กสทช 
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- การจดันิทรรศการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ และข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั ดิจิตอลทีวี, 
กสทช 

- เทศกาลสง่ความสขุจากไปรษณีย์ไทย 

- River Festival @ Asiatique 

ง) การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) 

 การบริการบริหารการจดัประชมุสมัมนานัน้ บริษัทฯจะรับฟังวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า 
แล้วบริษัทฯจะพฒันาแนวคดิในการน าเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานท่ีเหมาะสมให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบครบ
วงจร (Turnkey Event Management) โดยบริษัทฯจะดแูลในทกุๆสว่นของงาน เร่ิมตัง้แตก่ารให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชมุ การท าป้ายต้อนรับในบริเวณที่จะจดังาน การออกแบบและตกแตง่ห้องจดังานส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การจดั
งานเลีย้งต้อนรับ การจดัหางานแสดงประเภทตา่งๆ และงานเลีย้งอ าลาส าหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการ
ประชาสมัพนัธ์งานประชมุ  

ผลงานการจดัประชมุสมัมนาที่ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผา่นมาได้แก่ 

- LINE Client Seminar 

- Tyreplus Revolution Convention 

- Nissan Dealer Conference 

- Bosch Dealer Con 2014 

- Goodyear Annual Meeting 

- SIAMTYRE Sub Dealer Seminar 

จ) การจัดงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและบันเทงิ (Art, Culture & Entertainment: ACE) 

 การจดักิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง มีทัง้การจดักิจกรรมการแสดงของหน่วยงาน
ราชการ  และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ในการจดังานเพื่อสง่เสริมศิลปวฒันธรรมของไทย และน าเสนอ
ความบนัเทิงในรูปแบบตา่งๆ โดยอาศยัแนวคิดในการน าเสนอท่ีแปลกใหม ่เน้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการใช้สื่อ
และอปุกรณ์ที่ทนัสมยัประกอบการน าเสนอ ท าให้งานแสดงมีความน่าสนใจและสมจริง  ซึ่งจะสร้างความประทบัใจ
ให้แก่กลุม่ผู้ เข้าชมงาน ในการจดัการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และความบนัเทิง  

นอกจากนัน้แล้ว ยงัรวมถึงการรับจดังานที่เก่ียวข้องกบัศิลปะเป็นหลกั หรือมีความต้องการในการ
ผสมผสานศิลปะเข้าไว้ในงานด้วย อาทิเช่น งานนิทรรศการศิลปะ งานออกแบบตกแตง่สถานท่ี 
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ผลงานการจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรมและบนัเทงิ ที่ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2557 ที่ผา่นมา 
ได้แก่ 

- นิทรรศการพทุธศิลป์แหง่รัชกาลที่ 9 

- สารคดีสยามศิลปิน ปีที่ 4 

- งานโมเดลวดัเชียงทอง 

4.1.1 กลยุทธ์และแนวทางการแข่งขันด้านการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทฯมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่เน้นการให้บริการที่มีคณุภาพ และครบวงจรแก่ธุรกิจหลากหลาย
ประเภท โดยมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญัดงันี ้  

1. การให้บริการท่ีเน้นคณุภาพอยา่งครบวงจร 

 ที่ผา่นมาบริษัทฯ เน้นการให้บริการบริหารการจดังานในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ทัง้หน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีคณุภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริษัทฯ ได้ร่วมท างานกับลกูค้าอย่างใกล้ชิด
ตัง้แต่เร่ิมต้นเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ บริษัทฯ มีการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมการแสดงที่นา่สนใจและมีความเป็นไปได้ในการน าเสนอ มีการผลติรายการ การคิดรูปแบบการน าเสนอ สถานท่ี
ในการจัดกิจกรรมการแสดง การจดัหาอปุกรณ์และทีมงานสนบัสนุนการแสดง รวมทัง้การจดักิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอน
ของการท างาน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า  บริษัทฯ จึงได้รับ
การยอมรับและความไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอย่างดีว่า กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดนัน้ มีความแปลกใหม่และสามารถสื่อ
แนวคิดในการน าเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า 

 นอกจากนี ้เพื่อให้การจัดงานแสดงของลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้   บริษัทฯ ได้เพิ่มการบริการทางด้านการประชาสมัพนัธ์ ท าหน้าที่สื่อสาร สร้างภาพลกัษณ์ และ 
น าเสนอขา่วสารในการจดักิจกรรมของลกูค้า เป็นการสร้าง Value Added ให้แก่งานจดัการแสดงของลกูค้า และสร้าง
ความพงึพอใจตอ่การบริการของบริษัทฯ โดยรวม 

2. การให้บริการท่ีครอบคลมุประเภทของงานท่ีหลากหลาย 

บริษัทฯได้ให้บริการด้านบริหารการจดังาน(Event Management)โดยให้บริการครอบคลมุ
ธุรกิจทัง้ 5 ประเภท ดงันี ้ 

- ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing & 
Event) 

- ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดัแสดงนิทรรศการและพิพิธภณัฑ์ (Museum & 
Exhibition) 
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- ธุรกิจให้บริการการบริหารงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & 
Public Event)  

- ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทงิ (Art, Culture & 
Entertainment)  

- ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention 
& Exhibition: MICE 

นบัได้วา่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจบริหารการจดังานทัง้ 5 ประเภทดงักลา่ว 
ซึง่ท าให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดที่ครอบคลมุในทกุประเภทของการบริหารการจดังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯยังได้พัฒนาขีดความสามารถของบริการเพื่อให้สามารถตอบรับกับ
ความต้องการของกิจกรรมทางการตลาดในเชิงบรูณาการซึ่งเป็นการตลาดในรูปแบบใหม่ได้ โดยได้ขยายขอบเขตด้วย
การเพิ่มบริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) ขึน้เพื่อรองรับงาน 
เช่น งานโฆษณาประชาสมัพนัธ์  งานวางแผนสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และงานสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นต้น โดย
บริษัทฯสามารถรับผิดชอบตัง้แตก่ระบวนการค้นหาแนวคิดของงาน (Concept Exploration) การวางกลยทุธ์ (Strategic 
Planning) การผลิตชิน้งาน (Production) จนถึงการลงมือบริหารและปฏิบตัิงาน (Operation & Management) ซึ่ง
บริษัทฯสามารถรับงานสือ่สารการตลาดได้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

บริษัทฯได้ให้ความส าคญักบัการบริหารและดูแลลกูค้า เราจึงได้เพิ่มนโยบายการบริหาร
ลกูค้าแบบยัง่ยืนขึน้ ด้วยการสร้างระบบบริหารและดูแลลกูค้าแบบระยะยาว (Long-term account management 
system) ระบบดงักลา่วได้เอือ้ประโยชน์ให้กบัทัง้บริษัทฯและลกูค้า โดยสามารถช่วยเพิ่มความมัน่คงทางรายได้ให้กบั
บริษัทฯและยงัเพิ่มความเช่ือมัน่จากลกูค้าในความเป็นมืออาชีพของบคุคลากรได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากระบบครอบคลมุ
วิธีการปฏิบตัิการตัง้แต่ การรักษาสมัพนัธภาพอนัดี การบริการลกูค้าด้วยบคุคลากรที่เช่ียวชาญชุดเดียว ไปจนถึงการ
รักษาความลบัทางการตลาดของลกูค้าแตล่ะรายอยา่งเข้มงวดและเพื่อให้บริษัทฯมีความสามารถในการรองรับงานด้าน
บริหารการจัดงานได้ในทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงได้จัดตัง้บริษัทย่อยในเครือ CMO Group เพื่อรองรับงานภายในกลุ่ม
บริษัท โดยบริษัทย่อยในเครือได้ประกอบธุรกิจให้บริการครอบคลมุทัง้อปุกรณ์การจดังานแสง สี เสียงทกุประเภท การ
จดัท าเทคนิดพิเศษ (Special Effect) การจดัท าวีดีโอ มลัติมีเดียเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ หรือเพื่อโฆษณา การรับจดัท า
โครงสร้างเวที และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ระบบน า้ ป๊ัมลมและการวางสายสือ่สาร จึงท าให้กลุม่บริษัทในเครือ  CMO 
Group สามารถให้บริการได้ครบวงจรอยา่งแท้จริง 

3. การพฒันาระบบการท างานให้มีประสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล 

 บริษัทฯมีนโยบายในการใช้กลยุทธ์ที่เป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพื่ออ านวยความ
สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการส าหรับลกูค้า ในปัจจุบนั นบัได้ว่าบริษัทฯ มีช่ือเสียงในระดบัแนวหน้าบริษัทหนึ่งใน
ตลาด และเป็นท่ียอมรับของลกูค้าอยา่งกว้างขวางในเชิงคณุภาพและมาตรฐานการสร้างสรรค์งานให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของลกูค้า   
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการสร้างทีมงานและระบบงานที่มี
ประสทิธิภาพเพื่อรองรับการขยายงานอยา่งตอ่เนื่อง และสามารถรักษาคณุภาพการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่ลกูค้า 

4. การให้ความส าคญักบับคุลากรภายในบริษัท 

 บริษัทฯตระหนกัอยูเ่สมอวา่บคุลากรในทกุระดบัของบริษัทฯเป็นกลไกที่ส าคญัในการที่จะ
ท าให้บริษัทฯประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจการให้บริการบริหารการจดังานเป็น
ธุรกิจที่ต้องอาศยัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรในฝ่าย
ตา่งๆ เพื่อให้การจดักิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงเน้นที่การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรโดย
การจัดอบรมพนกังานให้มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบและสร้างสื่อ และการใช้
เคร่ืองมือส าหรับการน าเสนอ  รวมถึงการจดัส่งพนกังานไปดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้พนกังานได้มี
โอกาสในการรับรู้เทคนิค หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่จะน ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลกูค้า  นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดขึน้ภายในองค์กรด้วยการจดักิจกรรมเช่ือมสมัพนัธ์ของพนกังานอนัจะ
น าไปสูก่ารด าเนินงานในแนวทางเดียวกนั การร่วมมือและการประสานงานเพื่อให้งานส าเร็จดงัเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 นโยบายและการก าหนดราคา 

การก าหนดราคาในการให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละงานจะก าหนดจากต้นทุนการ
ผลติ ซึง่ประกอบด้วยต้นทนุ ในการผลิตงาน (Production Cost) ต้นทุนค่าควบคุมในการผลิตงาน (Production 
Control Management Fee) และต้นทนุคา่ควบคมุและบริหารงานการแสดงในวนัจดังาน (Presentation Control Fee) 
และบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Profit Margin) ในอตัราที่เหมาะสม ซึง่จะขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานว่าต้องอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และความแปลกใหมม่ากน้อยเพียงใด รวมทัง้ความยุง่ยากซบัซ้อนในการผลติงานด้วย 

 ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะมุง่เน้นลกูค้าที่เป็นเจ้าของสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่ต้องการจดังานสง่เสริม
การตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลิตภณัฑ์ของตนเพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มเติมจากการโฆษณาผ่านสื่อทัว่ๆ ไปหรือ
องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสง่เสริมให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีกบัตวัองค์กร โดยเจ้าของผลติภณัฑ์หรือองค์กรอาจจะ
เป็นผู้ก าหนดรูปแบบของกิจกรรมเอง แล้ววา่จ้างให้บริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการหรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้น าเสนอแผนการจดั
กิจกรรมให้ โดยบริษัทฯได้จ าแนกลกูค้าออกเป็น 4 กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้

ก) กลุม่รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานของรัฐ 

เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่องภาครัฐจึงมีนโยบายเป็นตวัแทนในการจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือจดักิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสง่เสริมอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิเช่น อตุสาหกรรมท่องเที่ยว และอตุสาหกรรมการจดัการประชุม เป็น
ต้น หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี ้ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ(สสปน.) และหน่วยงานราชการประจ าจงัหวดัท่องเที่ยวนัน้ๆ เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัรวมไปถึงหนว่ยงานราชการตา่งๆที่มีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็น
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จ านวนมากโดยการจัดกิจกรรมนัน้จะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่หน่วยงานรัฐนัน้ดูแลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่
เก่ียวข้อง 

ข) กลุม่ธุรกิจเอกชน 

  กลุม่ธุรกิจในภาคเอกชนโดยสว่นใหญ่จะนิยมใช้การจดังานควบคูไ่ปกบัเคร่ืองมือ
สือ่สารทางการตลาดอื่นๆ แตอ่าจจะใช้งบประมาณและความถ่ีในการจดังานแตกตา่งกนัไป ขึน้กบัขนาดธุรกิจและ
สภาพการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมโดยธุรกิจทีใ่ช้บริการบริหารการจดังานบอ่ยและมีงบประมาณสงูมกัเป็นธุรกิจทีม่ีการ
แขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงูมีการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว หรือมีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี หรือการ
ต้องการใช้บริการท่ีรวดเร็ว เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เป็นธุรกิจที่มีอตัราการเจริญเติบโตสงู
และมีการแขง่ขนัทางด้านการตลาดสงู อตุสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ซึง่เป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่ง
ตอ่เนื่อง และธุรกิจสนิค้าอปุโภคบริโภค เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเคร่ืองส าอาง และธุรกิจยาบ ารุงสขุภาพ ซึง่ธุรกิจเหลา่นี ้
ให้ความส าคญักบัการจดักิจกรรมทางการตลาด การสง่เสริมการจ าหนา่ย และการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของ
ผู้บริโภคและกลุม่เป้าหมาย นอกจากนีย้งัรวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามาท าตลาดในประเทศไทย การท ากิจกรรมทางการ
ตลาดนัน้จงึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งมากในการสร้างความรับรู้กบัผู้ บริโภคได้โดยตรง 

ค) กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา 

 บริษัทตวัแทนโฆษณาจดัเป็นลกูค้ากลุม่ที่มีความส าคญัของบริษัทฯ เนื่องจากมีบริษัทตวัแทนโฆษณาเพียง
ไม่ก่ีรายเท่านัน้ที่สามารถให้บริการบริหารการจัดงาน และการจัดท าโฆษณาได้แบบครบวงจร ดงันัน้ บริษัทตวัแทน
โฆษณาโดยส่วนใหญ่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการของผู้ ให้บริการบริหารการจัดงาน เพื่อท าให้การสร้าง
ประสบการณ์เกิดขึน้ได้อยา่งสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ของลกูค้า  

 
ง) ลกูค้าจากกลุม่ประเทศอาเซียน 

 ตามที่บริษัทฯได้เลง็เห็นถงึโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 
2559 ที่ก าลงัมาถึง บริษัทฯจงึได้ก าหนดแผนงานเพื่อรองรับลกูค้าในกลุม่นีม้าอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จากผลงานท่ีมา บริษัทฯ
ได้มีโอกาสให้บริการลกูค้าที่เก่ียวข้องกบัอาเซยีนในสามรูปแบบ ได้แก่  

- บริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทตา่งชาติที่มีการลงทนุในอาเซียน  

- บริษัทเอกชนตา่งๆ ในประเทศภมูิภาคอาเซียน อาทิ บริษัทเอกชนของ
ประเทศลาว  

- ภาครัฐของแตล่ะประเทศในภมูิภาคอาเซยีนซึง่บริษัทฯได้มกีารวางกลยทุธ์
เพื่อพฒันาฐานลกูค้าในกลุม่อาเซียนนีอ้ยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 
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ที่ผา่นมา บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการบริหารการจดังานจากทัง้ลกูค้าเก่าและลกูค้า
ใหมไ่ด้อยา่งตอ่เนื่องด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. การเสนอผลงานให้ลกูค้าคดัเลอืก 

ทีมงานของบริษัทฯจะท าการติดตามความเคลือ่นไหวทางการตลาดของลกูค้าหรือ
ได้รับการติดตอ่จากลกูค้าให้ไปเสนอผลงานทัง้จากลกูค้าภาครัฐวสิาหกิจ รัฐบาล และภาคเอกชน โดยหลงัจากที่บริษัทฯ
ได้รับข้อมลูจากลกูค้า บริษัทฯก็จะจดัเตรียมแผนงานตามวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า และน าเสนองานพื่อให้
ลกูค้าคดัเลอืก หากบริษัทฯได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ให้บริการ  ฝ่ายผลิตผลงานของบริษัทฯ จะประสานงานกับ
ลกูค้าในการด าเนินงานในขัน้ตอ่ไป 

2. ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลกูค้า 

จากนโยบายทางการตลาดของที่มุง่เน้นการสร้างงานท่ีมีคณุภาพดี เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลกูค้าบริษัทฯจึงสามารถสร้างและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกับลกูค้าได้อย่างต่อเนื่อง ลกูค้าที่เคยได้รับ
บริการจากบริษัทฯ จึงมีความเช่ือมัน่ในคณุภาพและกลบัมาใช้บริการของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัการท่ีบริษัทฯ 
มุ่งเน้นลกูค้าที่มีศกัยภาพในการเติบโตสงู มีงบประมาณและมีแผนการประชาสมัพนัธ์ มีความต้องการท าการตลาด
อยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

3. การแนะน าของลกูค้าเก่า 

จากประสบการณ์ที่มีมากวา่ 20 ปี และการให้บริการท่ีได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
จากลกูค้าทัง้ในแง่ของคณุภาพ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และแนวคิดในการน าเสนอที่แปลกใหม่แต่มีความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า จึงท าให้ลกูค้าจ านวนมากมีความมัน่ใจในคณุภาพงานของบริษัทฯ และมีการ
แนะน าลกูค้าอื่นๆให้มาใช้บริการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง  

4.1.2 ภาวะการแข่งขัน 

ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานนบัวนัจะมีมากขึน้ เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถเข้าถึงผู้ บริโภคได้อย่างแท้จริง ท าให้ผู้ บริโภคได้รับ
ประสบการณ์ตรงได้ ท าให้แทบทกุบริษัทนิยมจดักิจกรรมทางการตลาด ทัง้ในแบบเฉพาะกลุม่และกิจกรรมสาธารณะ 
เพื่อหวงัผลทางด้านการตลาดมากขึน้ 

 การเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานป็นเร่ืองที่ไม่ยากนักเนื่องจากใช้เงินลงทุนและ
บคุลากรไม่มาก ในปัจจุบนักิจการที่ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
บริษัทที่ด าเนินธุรกิจบริหารการจดังานเป็นธุรกิจหลกัซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ และบริษัทผู้ผลิตรายการ
โทรทศัน์และรายการบนัเทิงซึ่งจะอาศยัจุดแข็งทางด้านช่ือเสียงและสื่อที่มีอยู่ในมือมาเช่ือมโยงกบัธุรกิจบริหารการจดั
งาน และเข้ามาประมลูงานแข่งกบัผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงเอเยนซี่โฆษณาและเอเยนซี่ประชาสมัพนัธ์ ซึ่งบางเอ
เยนซี่มีแผนกภายในบริษัทเองซึ่งท าหน้าที่ให้บริการบริหารจัดงานแก่บริษัทที่เป็นลูกค้าของตน ซึ่งถือบริษัทผู้ ผลิต
รายการโทรทศัน์และเอเยนซี่โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม แต่จากการที่ตลาดการจดังานแสดงเติบโตและเป็นที่นิยมของ
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ลกูค้า ท าให้คูแ่ขง่ทางอ้อมให้ความส าคญักบัธุรกิจการจดังานแสดงมากขึน้ โดยเฉพาะเอเยนซี่โฆษณา หนัมาแยง่ตลาด
การจดังานแสดงโดยการตัง้บริษัทหรือจดัตัง้หนว่ยงานในการจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอย่างจ ริงจงั 
แตอ่ยา่งไรก็ดีในการจดังานแสดงจ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการท างานในระดบัสงู และทีมงาน
จ านวนมาก ท าให้ยงัมีความจ าเป็นในการใช้บริการจากบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญโดยตรง 

ในปัจจุบนัผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ านวน
มาก แตจ่ะมีเพียง 5-6 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯ ด้วย ซึง่มีการด าเนินงานที่เป็นระบบ มีสถานะที่มัน่คง 
สามารถให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า มีการจับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึง่แตล่ะกิจการก็จะมีความเช่ียวชาญและสายสมัพนัธ์ที่ต่างกนัออกไป เมื่อใช้ยอดขายที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
ในการจ าแนกขนาดของบริษัทฯ  เมื่อเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัท่ีเป็นผู้ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานโดยตรง ถือ
ได้วา่บริษัทฯ เป็นกิจการขนาดใหญ่  

 การที่บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังานแต่ละรายจะได้รับงานจากลกูค้าหรือไม่ ขึน้อยู่กบัความ
พร้อม และความมัน่คงของบริษัทในการรองรับงาน และที่ส าคญัคือความสามารถในการผลิตผลงานที่มีคณุภาพ ซึ่ง
ปัจจัยที่จะท าให้ผลงานดงักล่าวมีคุณภาพได้นัน้ขึน้อยู่กับบุคลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลิตที่มี
ความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ มีความช านาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนับสนุนการท างานที่มีความพร้อม 
ความสามารถของผู้ผลติแตล่ะรายที่จะสามารถจดัสรรองค์ประกอบทกุอยา่งให้สามารถผลติผลงานตามที่ลกูค้าต้องการ
ได้ ภายในเวลาและงบประมาณที่ก าหนดรวมถึงการบริหารจดัการท่ีเข้มงวด 

 
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ 

ส าหรับบริษัทฯ ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานมานานกว่า 23  ปี มีการผลิตผลงานที่มี
คณุภาพ เน้นการน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบท่ีแปลกใหมโ่ดยเน้นความคดิสร้างสรรค์ และมีการควบคมุคณุภาพของงาน
ในทุกกระบวนการของการให้บริการ ท าให้ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าทัง้ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานที่มีคณุภาพดี ซึ่งท าให้ลกูค้าเหลา่นัน้เป็นจ านวนไม่น้อยใช้บริการของ
บริษัทฯ มาอยา่งตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบริหารการจดังานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจที่อัตราการเจริญเติบโตของ GDP มีการขยายตวัในระดบัต ่า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์จะติดลบก็ตามและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทชัน้น าในธุรกิจ และเพิ่ม
ศกัยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถใน การแขง่ขนัของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้วางต าแหน่ง
ทางการตลาด (Market Positioning) ของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ ให้บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event 
Management Services) และให้บริการครอบคลมุงานจดัแสดงทกุประเภท     โดยการให้บริการท่ีเน้นคณุภาพเป็นหลกั
ส าคญั ในปัจจบุนั บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากทัง้ลกูค้าของบริษัทฯ เองและบริษัทคู่แข่งขนัว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชัน้
น าในแตล่ะประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหารการจดังานท่ีบริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 

การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

กระบวนการให้บริการการบริหารการจดังานจะเร่ิมต้นจากการตดิตอ่มายงับริษัทฯ ของลกูค้าซึง่เป็น
เจ้าของธุรกิจโดยลกูค้าจะแจ้งความประสงค์ทีจ่ะจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดไมว่า่จะเป็นส าหรับตวัผลติภณัฑ์หรือ
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บริการของตนหรือต้องการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของตน บริษัทฯจะเข้าไปรับฟังความต้องการของลกูค้า และวตัถปุระสงค์
ในการจดังาน รวมถึงงบประมาณในการจดังานจากลกูค้าตามวนั เวลา และสถานท่ีที่ลกูค้านดัหมาย 

หลงัจากนัน้ บริษัทฯ ก็จะกลบัมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถงึความต้องการและวตัถปุระสงค์ในการจดั
งานของลกูค้าอยา่งถ่องแท้ พร้อมนดัประชมุทมีงานซึง่ประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
ฝ่ายครีเอทีฟ(Creative) และฝ่ายผลติ (Production) เพื่อระดมความคดิและวางรูปแบบ แนวทาง และวิธีการน าเสนอ
งาน ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบือ้งต้น การท างานในขัน้ตอนนีจ้ะต้องมัน่ใจได้วา่แนวคิด และรูปแบบ
ของงานถกูต้องตรงกบัความต้องการของลกูค้า และอยูใ่นวงเงินท่ีลกูค้าก าหนด   

การจดัเตรียมความพร้อมส าหรับการจดังานทัง้ในด้านอปุกรณ์และสือ่ส าหรับการน าเสนอ การ
ควบคมุการผลติและการประชาสมัพนัธ์งาน การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน  

- การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสื่อส าหรับการน าเสนอ ฝ่ายผลิตจะ
ด าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ เช่น เคร่ืองมือสื่อสารระหว่างทีมงาน ระบบ
ไฟฟ้า ระบบแสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษและสื่อส าหรับการน าเสนอ เคร่ืองแต่งกาย
นกัแสดงและพิธีกร ตลอดจนอปุกรณ์จดัฉากให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดและรูปแบบใน
การจดังาน  

- การควบคมุการผลิตและการประชาสมัพนัธ์งาน ในขัน้ตอนนีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการผลิต
งานพร้อมทัง้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานในทุกขัน้ตอนของการผลิต
เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานที่ผลิตออกมามีคุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าใน
ระหว่างการผลิตงาน บริษัทฯ จะประสานงานกับบริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้งานเป็นท่ีรู้จกัของกลุม่เป้าหมาย 

- การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน การออกแบบการบริหารและควบคมุการ
จดังานจะรวมถึงการคดัเลือกและอบรมบุคคลากรส าหรับการจดังาน ซึ่งทัง้บริษัทฯ และ
ลกูค้าจะด าเนินการร่วมกนัจดัหา คดัเลือกและให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนบัสนุน เช่น 
พนกังานต้อนรับ บริกร พนกังานตรวจตัว๋ ตลอดจนพิธีกร และนกัแสดง และการจดัเตรียม
และบริหารพืน้ที่จัดงานซึ่งเร่ิมจากการติดต่อขอสถานที่กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ศกึษาข้อจ ากดัของการใช้สถานท่ีนัน้ๆ การจดัวางต าแหนง่ของอปุกรณ์ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การตกแต่งเวทีและฉากให้มีความน่าสนใจและการ
จดัเตรียมพืน้ท่ีวา่งส าหรับผู้ เข้าร่วมงานอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการจดัพืน้ท่ีส าหรับเส้นทาง
สญัจรเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมงานสามารถเดินทางจากจุดชมงานจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจดัเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภยัต่างๆ ไว้พร้อมกนั
ด้วย 

- การด าเนินการจดังานตามวนัเวลา และสถานท่ีที่ก าหนด 
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4.2 ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment Service)  

4.2.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

 ปัจจุบนัธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ (Equipment service) ส าหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการ
น าเสนอ อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั (“พีเอ็ม”)  

การให้บริการจะท าการจดัหาและอ านวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบวงจรส าหรับอปุกรณ์
การจดักิจกรรมการแสดง (Event Management Supply)  โดยการให้บริการจะครอบคลมุตัง้แต่การให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาเก่ียวกับชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน การให้บริการติดตัง้และการด าเนินการในการใช้งาน
อปุกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานท่ีมีประสทิธิภาพและแมน่ย า เพื่อให้การจดังานนัน้ๆ ประสบความส าเร็จด้วยดี 

ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์ส าหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท 
คือ 

- อปุกรณ์เก่ียวกบัภาพ (Pro Image) เช่น Led Screen, เคร่ืองฉายภาพ (Projector), 
จอภาพ (Screen), พาโนรามา่(Panorama), , พลาสมา (Plasma), และ ซีนอน (Xenon) 
ซึง่สามารถน ามาประยกุต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทัง้การฉายภาพแบบ Traditional 
และแบบพิเศษ เช่น Mapping, การฉายภาพบนจอโค้ง เป็นต้น  

- อปุกรณ์เก่ียวกบัแสง (Pro Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน่ (Convention 
Lighting), ระบบแสงกลางแจ้ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงส าหรับงานคอนเสร์ิต 
(Concert Lighting) และระบบแสงส าหรับการจดัแสดงสนิค้าและนิทรรศการ (Exhibit 
Lighting) 

- อปุกรณ์เก่ียวกบัเสยีง (Pro Audio) ส าหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน 
Light & Sound 

- อปุกรณ์เก่ียวกบัเอฟเฟคท์ (Pro Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์น า้, จอน า้ (Water 
Screen) และน า้พใุนระบบ Straight, Skirt และ Circle  

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ก.  นโยบายและการก าหนดราคา 

  การก าหนดราคาการบริการอุปกรณ์ จะขึน้อยู่กับประเภทและชนิดของอุปกรณ์ ส าหรับ
ประเภทของอปุกรณ์ที่มีผู้ ให้บริการอยู่ในตลาดจ านวนมาก เช่น อปุกรณ์เก่ียวกบัแสง สี และเสียง จะก าหนดราคาโดย
อ้างอิงจากราคาตลาด ส าหรับอปุกรณ์ประเภทท่ีต้องอาศยัเทคนิคพิเศษซึง่มีลกัษณะเฉพาะและมีคู่แข่งจ านวนน้อยราย
ที่สามารถให้บริการได้ และไมม่ีราคาตลาดอ้างอิง เช่น น า้พุ จะก าหนดราคาในการให้บริการโดยพิจารณาปัจจยัหลกั 3 
ประการ คือ ความสามารถในการสร้างเอฟเฟคท์พิเศษของชนิดอปุกรณ์  ความยากง่ายในการจัดท าเอฟเฟคท์พิเศษ   
และความถ่ีในการใช้งานของอปุกรณ์ เป็นตนั 
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 ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของธุรกิจการให้บริการอปุกรณ์ประกอบไปด้วย   

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) 

- บริษัทตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) 

- หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักิจกรรมการแสดงด้วยตนเอง 

ข.  สภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ 

หากพิจารณาธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ในประเทศไทยแล้ว จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่
จ านวนมาก แต่เมื่อค านึงถึงลกัษณะความต้องการแล้ว ผู้ประกอบการจ านวนมากยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอ  เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีความทนัสมยั และสามารถใช้งานได้ตามที่ลกูค้าต้องการมีอยู่อย่าง
จ ากดัผู้ประกอบการบางรายมีอปุกรณ์เพื่อสนบัสนนุธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของตน ในขณะที่ผู้ประกอบการบางราย
ถึงแม้จะมีอปุกรณ์อยู่เป็นจ านวนไม่น้อย แต่อปุกรณ์ดงักล่าวก็ล้าสมยัและไม่เป็นที่ต้องการของลกูค้า  หากพิจารณา
เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจที่มีอปุกรณ์ที่มีคณุภาพแบบครบวงจรและเป็นท่ียอมรับของลกูค้าและคนในวงการแล้ว จะพบว่า
การแขง่ขนัยงัอยูใ่นระดบัต ่า  

เพื่อด ารงความสามารถในการแขง่ขนั  กลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัให้มี
อุปกรณ์ที่มีความทนัสมยั ตรงกับความต้องการของลกูค้า และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยได้จัดให้มี
อปุกรณ์ใหม่ๆ  ตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง และมีหนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ในการจดัเก็บและรักษาอปุกรณ์ให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทัง้การจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และทกัษะในการให้บริการเก่ียวกับ
อปุกรณ์ ให้แก่ลกูค้า  ซึง่จะท าให้สามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี ในปัจจบุนักลุม่บริษัทจึงได้รับ
การยอมรับจาก ทัง้ลกูค้าของบริษัทเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่ เป็นบริษัทผู้ให้บริการอปุกรณ์ส าหรับการจดัการแสดงและ
การน าเสนอทัง้อปุกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อปุกรณ์ประเภทแสง (Pro Lighting)  อปุกรณ์ประเภทเสียง (Pro 
Audio) และอปุกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ที่มีคณุภาพและทนัสมยัชัน้แนวหน้าบริษัทหนึง่ในวงการ 

4.2.3 การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

1. อปุกรณ์ ใช้นโยบายในการจัดหาผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่
เหมาะสม อปุกรณ์ส าหรับการน าเสนอที่ให้บริการทัง้หมดเป็นอปุกรณ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคณุภาพดีและมีมาตรฐาน การจดัซือ้อปุกรณ์โดยสว่นใหญ่จะจดัซือ้โดย
การติดต่อกับบริษัทผู้ ผลิตอุปกรณ์ ที่อยู่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น ในประเทศญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และเบลเยี่ยม ในบางครัง้จะสัง่ซือ้อุปกรณ์โดยการติดต่อกับตัวแทน
จ าหนา่ยของผู้ผลติอปุกรณ์ ซึง่อยูใ่นประเทศไทย 

2. บคุลากร เนื่องจากบคุลากรเป็นสว่นส าคญัอยา่งหนึง่ในการประกอบธุรกิจ กลุม่บริษัทจึงมีนโยบายให้การ
ฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะและความช านาญในการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคนิคการเก็บ
รักษาอปุกรณ์อยา่งตอ่เนื่อง 



               บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 

 

- 27 - 

4.3 ธุรกิจให้บริการผลติสื่อส าหรับการน าเสนอ  (Presentation Media) 

4.3.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท ดิอายส์ จ ากดั (“ดิอายส์”) ด าเนินธุรกิจให้บริการเก่ียวกับการผลิตสื่อวิดีโอ และมลัติมีเดีย
ส าหรับงานพรีเซ็นเทชัน่ แบบครบวงจร โดยครอบคลมุตัง้แต่การให้ค าแนะน า , การออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับงาน
น าเสนอแต่ละประเภท รวมถึงเลือกชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอ  และการดูแลงานทางด้านการ
ติดตัง้อุปกรณ์   เพื่อท าให้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเกิดความเข้าใจและการรับรู้เก่ียวกับตัวสินค้าได้มากขึน้ และ
ประชาสมัพนัธ์องค์การเพื่อก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีตอ่ตวัองค์กร  โดยสือ่ตา่งๆ ถกูน าไปใช้ทัง้ในกิจกรรมหลายประเถท ทัง้
งานเปิดตวัสินค้า, กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย, กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ, นิทรรศการ, กิจกรรมการ
ประชมุในระดบันานาชาติ ฯลฯ 

ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนออยู ่3 ประเภท คือ 

- สื่อประเภทมลัติมิเดีย (Multimedia) เป็นเทคนิคการใช้สื่อผสมทัง้ด้านภาพและเสียงที่
หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบัสินค้าหรือบริการของลกูค้า เหมาะส าหรับการ
จดัแสดงในงานอีเว้นท์ นิทรรศการ หรือพิพิธภณัฑ์ต่างๆ เทคนิคที่ใช้ก็มีหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น Multiscreen Video, Panorama Video, Video Mapping, Hologram, Magic 
Display, และ 3D Video 

- สือ่ประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ดิอายส์ให้บริการผลิตวีดีโอพรีเซนเทชัน่ครบวงจร 
ตัง้แต่การเขียนสคริปต์ การถ่ายท า จัดท ากราฟฟิค แอนนิเมชั่น จัดท าเสียงและดนตรี
ประกอบ ไปจนถึงการตดัตอ่วีดโีอ ประเภทของวีดีโอท่ีให้บริการมีตัง้แต ่Company Profile, 
Video เข้าตลาดหลกัทรัพย์, Promotional Video, TV Commercial, ภาพยนตร์สัน้ และ
วีดีโอ พรีเซนเทชัน่อื่นๆ 

- สือ่ประเภทอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) เป็นสือ่ที่ใช้เพือ่สร้างสสีนัให้งานอีเว้นท์ 
นิทรรศการ หรือพิพิธภณัฑ์มคีวามนา่สนใจมากขึน้ โดยท าให้ผู้มาร่วมงานสามารถ 
interact กบัสือ่ตา่งๆ ได้ เพื่อท่ีจะให้ได้ถึงข้อมลูของสนิค้าและบริการตา่งๆ หรือเพื่อความ
บนัเทิง สือ่อินเตอร์แอคทีฟของทางดิอายส์มีหลากหลายแบบ เชน่ Interactive Shadow, 
Multi-touch Table, Reactable, Silhouette Art Projection,, Augmented Reality, 
Photo Booth, Movie Bike and Kinect Interactive Game โดยที่เราสามารถปรับเปลีย่น 
ดดัแปลงโปรแกรม ให้ตรงกบัการใช้งาน และความต้องการของลกูค้ามากที่สดุ 

4.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ดิอายส์ยงัคงยดึหลกัการให้บริการท่ีดีเลศิแก่ลกูค้า และผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ เพื่อคงความเป็นผู้น า
ในตลาดนีพ้ร้อมทัง้ยังมีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่ที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัง้ยัง
สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ทัง้ยงัให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ผลงานของบริษัท ทางออนไลน์อย่าง
ตอ่เนื่อง เพราะเป็นสือ่ที่เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทเป็นท่ีรู้จกัแก่กลุม่ลกูค้ามากขึน้ 
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ก. นโยบายและการก าหนดราคา 

 ดิอายส์มีนโยบายในการก าหนดราคาการให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนอท่ีเป็น
มาตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ โดยก าหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการผลติสือ่แตล่ะประเภท บวกก าไร
หรือผลผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม 

 ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซี่โฆษณา ซึง่ไมม่ี
หนว่ยงานภายในของตนท าหน้าที่จดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอ  

- หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักิจกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์
หนว่ยงานของตนและจ าเป็นต้องใช้สือ่ส าหรับการน าเสนอ  

ข. สภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการผลติสือ่สือ่ส าหรับการน าเสนอ 

หากพิจารณาธุรกิจผู้ ให้บริการจัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอในประเทศไทย จะพบว่ามี
ผู้ประกอบการอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมีความช านาญในการจดัท าสื่อส าหรับการน าเสนอ
อยูเ่พียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นัน้ มีผู้ประกอบการเพียงไม่ที่รายซึ่งรวมถึงดิอายส์ด้วย ที่สามารถให้บริการ
จดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ มีการด าเนินกิจการที่เป็นระบบ และ
ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากคนในวงการ  

เพื่อด ารงความสามารถในการแขง่ขนั ดิอายส์ได้ให้ความส าคญัในการจดัให้มีบริการจดัท า
สือ่ส าหรับการน าเสนอแบบครบวงจรทัง้สื่อประเภทวีดีโอ สื่อประเภทมลัติมีเดีย สื่อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ
สื่อประเภทมัลติวิดีโอ  ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคาที่
เหมาะสมนอกจากนี ้ดิอายส์ยังจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจและตามทัน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าสื่อส าหรับการน าเสนอซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว ด้วยการให้บริการที่เน้น
คณุภาพความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน าเสนอที่แปลกใหม่ แต่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า   พร้อมกับคิด
ราคาในการให้บริการในอตัราที่แขง่ขนัได้  ที่ ผา่นมาดิอายส์จึงได้รับการยอมรับจากทัง้ลกูค้าของบริษัทฯ เอง และบริษัท
คูแ่ขง่ขนัวา่เป็นหนึง่ในบริษัทผู้ให้บริการจดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอชัน้น าบริษัทหนึง่ในวงการ 
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4.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1. อปุกรณ์ที่ใช้ในการ
จดัท าสือ่ส าหรับ
การน าเสนอ 

ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าสื่อส าหรับการ
น าเสนอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อุปกรณ์ส าหรับการถ่ายท าวีดี โอ และ
อปุกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพที่มีคณุภาพดีและตรงกบัความต้องการใช้งาน โดย ดิอายส์ 
จะมีการสั่งซือ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นจากทัง้แหล่งภายในประเทศและนอก
ประเทศ 

2. บคุลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่ส าคญัอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจให้บริการจัดท าสื่อ
ส าหรับการน าเสนอ ดิอายส์ จึงมีนโยบายให้การฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะและความ
ช านาญในการใช้อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ รวมถึงโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานยิ่งๆขึน้ไป 

   
4.4 ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 

4.4.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท 
เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจด
ทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทดงักลา่ว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่ระบบไฟฟ้า 
ระบบทอ่น า้ ระบบทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจดังานอีเว้นท์ นอกจากนี ้เอ็กซ์
โป เทคยงัเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการในสว่นของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทอง
ธานี ด้วย 

4.4.2 การตลาดและภาวะแข่งขัน 

ก.  นโยบายและการก าหนดราคา 

เอ็กซ์โป เทค มีนโยบายในการก าหนดราคาการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) ที่
เป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได้ โดยก าหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการให้บริการแต่ละ
ประเภท บวกก าไรหรือผลผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสม 

ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

- หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องการจดักิจกรรมเพื่อประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน
ของตน ที่มาจดังานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

- บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายใน หรือ
บริษัทยอ่ยที่ไมช่ านาญในงานระบบสาธารณปูโภค 
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ข.   สภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจการด าเนินการการให้บริการระบบสาธารณปูโภค  

หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการงานระบบสาธารณปูโภคส าหรับการงานประเภทสง่เสริมการขาย หรือ
งาน EVENT ต่างๆ ในประเทศไทย จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ผู้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมี
ความช านาญในการให้บริการงานระบบอยูเ่พียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นัน้ มีผู้ประกอบการเพียงไม่ที่รายซึ่ง
เอ็กซ์โป เทค ด้วย ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร โดยเฉพาะการเป็นผู้ ให้บริการอย่าง
เป็นทางการเพียงรายเดียวส าหรับผู้ที่จดังานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  ท าให้ เอ็กซ์โป เทค มีความได้เปรียบ
ในเร่ืองของการติดตอ่งานกบัลกูค้าอื่นๆ และสร้างการรับรู้ในเร่ืองของการให้บริการอยา่งมืออาชีพกบัลกูค้าด้วย 

4.4.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  

1. อปุกรณ์ บริษัทมีนโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ ตรงกบัความต้องการของลกูค้าและได้รับ
มาตรฐาน มอก. เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัทางลกูค้าที่มาใช้บริการ โดยวสัดทุี่น ามาให้บริการ
มีทัง้สัง่ซือ้โดยตรงจากบริษัทผู้ผลติหรือตวัแทนจ าหนา่ยสนิค้าในประเทศ รวมทัง้มีการสัง่ซือ้จาก
ตัวแทนที่น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย  โดยบริษัทมีนโยบายใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจ
สิง่แวดล้อม ลดอตัตราการใช้พลงังาน เช่น           หลอดประหยดัไฟ 

2. บคุลากร ด้วยลกัษณะของธุรกิจบริการ บคุลากรเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธรุกิจ และด้วยสถานการที่
ก าลงัจะก้าวสูป่ระชาชมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ต้องมีการพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพในระดบั
สากล ทัง้ด้านวิศวกรรมและทางด้านการให้บริการให้เป็นสากลมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะการ
ติดตอ่สือ่สารท่ีจ าเป็นจะต้องมีความสามารถ และมีทกัษะใช้ภาษาได้ดี บริษัทจึงมีนโยบายการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กบัพนกังานโดยการจัดฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะทัง้ทางวิศวกรรม
และทางด้านภาษาให้มีทกัษะและความช านาญมากขึน้ 

  
4.5 ธุรกิจการให้บริการบริหารสื่อออนไลน์และสื่อมัลติมีเดีย (Online & Media Management) 

4.5.1 ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัท โธธ มีเดยี จ ากดั ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยการให้บริการจะ
ครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกบัการท าการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกบัการผลติภณัฑ์หรือ
บริการของลกูค้า ไมว่า่จะเป็นการดแูลและจดัการเนือ้หาบนโลกออนไลน์ การดแูลและการจดัการกิจกรรมออนไลน์บน 
Social Media ตา่งๆ รวมถึงการพฒันาผลติโปรแกรมเพื่อสง่เสริมการตลาดออนไลน์ บนสือ่ออนไลน์ และอปุกรณ์พกพา
ตา่งๆ เช่น Smart phone หรือ Tablet เพื่อให้การการท าการตลาดออนไลน์นัน้ประสบความส าเร็จเป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว้อยา่งดี 

ปัจจบุนัการให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร แบง่เป็นบริการหลกั 4 ประเภท คือ 

- เคร่ืองมือนวัตกรรมบนโลกออนไลน์ เช่น เคร่ืองมือวัดผลความส าเร็จบนโลกออนไลน์ 
(Online Measurement : KPIOLOGY), เคร่ืองมือเฝ้าระวงัและควบคมุเนือ้หาบนโลก
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ออนไลน์ (Online Monitoring and Message Control : Warroom), เคร่ืองมือถ่ายทอดสด
บนโลกออนไลน์ (Online Video Live Streaming), เคร่ืองมือแสดงผลการพดูถึงบนโซเชียล 
มีเดีย   ส าหรับงานอิเวนท์ (Social Media Wall for events : ThisPlay) 

- บริการดแูลเนือ้หาบนโลกออนไลน์ เช่น การสร้างการพดูถึง (Seeding) และการจดัการการ
พดูถึงในด้านลบ (Negative Message Control) 

- บริการดแูลจดัการและจดักิจกรรม Online บน Social Media เช่น Facebook, Twitter 

- บริการผลิตโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ บนสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆ เช่น 
Website, Facebook, Smart phone, Tablet 

4.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ก. นโยบายและการก าหนดราคา 

การก าหนดราคาในแตล่ะโครงการ จะมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละโครงการ เพราะบริษัท
จะปรับเปลี่ยนแผนงานและวิธีการเพื่อลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะทุกครัง้ไป  เนื่องจากแต่ละรายจะมีเป้าหมาย 
จดุประสงค์ และการชีว้ดัความส าเร็จที่ไมเ่ทา่กนั ยกเว้นงานบริการประเภทรายเดือนที่มีการอ้างอิงราคาขายที่แนน่อน 

การก าหนดราคาของโครงการโดยรวมจะพิจารณาจาก เป้าหมาย (Objective) ตวัชีว้ดั 
(KPI) ของลกูค้า งบประมาณ (Budget) ของลกูค้า และระดบัการใช้ซ า้ของ Technology (Reusable) ยกเว้นบริการที่
เก่ียวข้องกบั Supplier ที่มีราคาอ้างองิชดัเจน เช่น อตัราคา่โฆษณาบน Website ตา่งๆ ก็จะใช้อ้างองิราคาขายของ 
Website นัน้ 

ข. ลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

-  องค์กรที่มี Brand, Product หรือ Service ที่ต้องการการท าการตลาดออนไลน์ทุก
รูปแบบ 

-  ตวัแทน (Agency) ด้านการตลาด โฆษณา ที่ต้องการบริการ, เคร่ืองมือ หรือ ข้อมลูใน
การสง่เสริมด้านการตลาดออนไลน์ของลกูค้า 

-  บริษัทและองค์กรที่ต้องการเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วดัผลและควบคมุเนือ้หา
บนออนไลน์ของตวัเอง 

4.5.3 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารสื่อออนไลน์และสื่อมัลติมีเดีย 

เมื่อพิจารณาจากการให้บริการทางการตลาดออนไลน์เพียงอยา่งเดียว จะพบวา่มีผู้ประกอบการทัง้ผู้
ให้บริการทางการตลาดเดิมที่ผนัตวัมาให้บริการทางออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อยที่เกิดขึน้ใหม่ แต่เมื่อค านึงถึง
ความต้องการแล้ว ผู้ประกอบการจ านวนมากก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ เพราะตลาด
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เติบโตขึน้อยา่งมาก และมีผู้ให้บริการไมก่ี่รายที่มีประสบการณ์ในด้านออนไลน์ที่มากพอ และมีนวตกรรมหรือเคร่ืองมือ
ในการบริหารการตลาดออนไลน์เป็นของตวัเอง ท าให้ผู้แขง่ขนัภายในประเทศมีจ านวนน้อยรายและมีการแขง่ขนัต ่า 

ส่วนของเคร่ืองมือและนวตกรรมแม้จะมีผู้แข่งขนัจากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีที่สงูกว่า แต่ด้วย
ความที่ไมเ่ช่ียวชาญด้านภาษาไทยและพฤติกรรมการของผู้บริโภคที่เป็นคนไทย ท าให้เคร่ืองมือและนวตกรรมที่บริษัทมี
อยูส่ามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดีกวา่ และทางบริษัทได้มีการพฒันา ปรับปรุงเคร่ืองมือและบคุคลากร
เพื่อให้คงความสามารถได้การแข่งขันได้ดียิ่งขึน้ โดยมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อให้ทันต่อโลกออน ไลน์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และบริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การจัดหาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยลูกค้าให้มีความ
ได้เปรียบในการท าการตลาดออนไลน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ เพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าอยา่งดีที่สดุ  

4.5.4 การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

1. เทคโนโลยี 

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองการใช้งานอยา่ง
แพร่หลาย และมีการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

2. บคุลากร บคุคลากรมีความส าคญัสงู ทัง้ในสว่นของการให้บริการและการพฒันานวตกรรม ทางบริษัท
จึงมีนโยบายในการจดัการอบรมจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางอยูเ่ป็นประจ า 

5. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายการลงทนุในธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานและธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
หลกั การเข้าลงทนุจะพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีเหมาะสม โดยค านงึถงึศกัยภาพทางธุรกิจที่เข้าลงทนุ และ
สง่เสริมกบัธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดแูลก ากบักิจการของบริษัทยอ่ยโดยการสง่ตวัแทนของบริษัท
ฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อดแูลและติดตามการบริหารงานของบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนิน
ธุรกิจ ที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจตา่งๆ คือ 

- ธุรกิจให้บริการเช่าอปุกรณ์ มลูคา่รวม   134 ล้านบาท 

- ธุรกิจให้บริการด้านการผลติสือ่เพื่อการน าเสนอ 14.9 ล้านบาท 

- ธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที่เก่ียวข้องกบัการจัดงานทกุประเภท  5.4 ล้านบาท 

- ธุรกิจให้บริการด้านการตลาดสือ่ออนไลน์ครบวงจร 5 ล้านบาท 

- ธุรกิจให้บริการจดังานเลีย้งแบบสว่นตวั  0.6 ล้านบาท 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) สดัสว่นการถือหุ้น (%) 

บจก. พีเอ็ม ดซ็น
เตอร์ 

ให้เชา่และรับงานติดตัง้ 
อปุกรณ์ ภาพ แสง และ 

effect 
หุ้นสามญั 1,349,991 99.99 

บริษัท ดิอายส์ จ ากดั 
รับท า slide, VDO 

Multimedia, computer 
graphic 

หุ้นสามญั 149,918 99.95 

บจก.เอ็กซ์โปซิชัน่ 
เทคโนโลยี 

ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ระบบสาธารณปูโภคในการ

จดังาน 
หุ้นสามญั 20,000 40.00 

บจก.โธธ มีเดยี ธุรกิจสือ่การตลาดออนไลน์ หุ้นสามญั 1,750 35.00 

บจก.โมเมนตมั เอส ให้บริหารจดัเลีย้งสว่นตวั หุ้นสามญั 12,000 60.00 

 
6. โครงสร้างส่วนของผู้ถอืหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

                    หน่วย : ล้านบาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 2555 2556 2557 

หุ้นสามญั 187,494,835 หุ้น มลูคา่ หุ้นละ 1 บาท(ปี2555) 187                    -                       -    

หุ้นสามญั 190,754,935 หุ้น มลูคา่ หุ้นละ 1 บาท (ปี2556)                   -    191                -    

หุ้นสามญั 194,007,835 หุ้น มลูคา่ หุ้นละ 1 บาท(ปี2557)            -                  -    194  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 44.12  48  51  

ส ารองเพ่ือการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.34  3  4  

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม                   -              -                             -    

จดัสรรแล้ว ส ารองตามกฎหมาย 7  9  9  

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 51  63  15  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 67  67  63  

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 356  380  336  

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 12  7  11  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 369  387  347  
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7. ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
หน่วย : บาท 

ปี 
ทุนจดทะเบียน 

ช าระแล้ว 
จ านวนทุนที่เพิ่ม / 

(ลด) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วหลัง
เพิ่ม /(ลด) 

รายละเอียดการเพิ่ม /ลด ทุนจดทะเบียน 

2555 150,000,000 37,494,835 187,494,835 บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ จาก 
150 ล้านบาท เป็น 222.5 ล้านบาท โดยการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 72,500,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจา่ยหุ้นปันผล การใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ และการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ-ESOP 

2556 187,494,835  190,754,935 
2557 190,754,935  194,007,835 

 

8. ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ปิดสมดุ ณ วนัที่ 1 ธันวาคม 2558 มีรายช่ือและสัดส่วนผู้
ถือหุ้น  ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1.  บริษัท เอส.คิวบิค จ ากดั 66,862,075 34.41 
2.  น.ส.สรีุย์ สริิกรณ์ 9,815,000 5.05 
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 9,453,700 4.86 
4.  นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 7,606,000 3.91 
5.  นางณฏัณ์ฑมณ ยงค์ธญัโรจน์ 5,575,000 2.87 
6.  นายสมพล กลุเลศิประเสริฐ 4,798,475 2.47 
7.  นายบญัญตั ิวฒุิเศรษฐไพบลูย์ 4,000,000 2.06 
8.  นายวรชยั ศานติมงคลวิทย์ 3,981,500 2.05 
9.  น.ส.ปัทมา กลุเลศิประเสริฐ 2,299,990 1.18 
10.  นายมติรพนั สถาวรมณี 1,772,500 0.91 
11.  ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 79,941,445 41.14 

  รวม 194,333,185.00   

ที่มา :  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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9. โครงสร้างกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2559 ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 

1 นาย รัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

2 นาย เสริมคณุ คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ 

3 นาย ชเล คณุาวงศ์ กรรมการ 

4 นาย จมุพล รอดค าด ี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5 นาย อนนัต์ เกตพุิทยา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ที่มา :  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

10. เงนิลงทุนของบริษัท 

- ไมม่ี     -  

11. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง  3  ปี 

ปี อัตราส่วนเงนิปันผลตอบแทน 

2555 - 

2556  6.76 

2557 5.59 

ที่มา :  http://www.setsmart.com/  

 
 
 
 
 
 

http://www.setsmart.com/
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ส่วนที่  3   ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง  3  ปี 
 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงนิ 

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555, 2556 , 2557 และ  ไตรมาส 3 2558 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31  
ธันวาคม 
2555 

ณ วันที่  31  
ธันวาคม 2556 

ณ วันที่  31  
ธันวาคม 2557 

ณ วันที่  30  
มิถุนายน 2558 

ณ วันที่  30  
กันยายน 
2558 

สินทรัพย์หมนุเวียน       
 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 22.72 29.52 23.46 26.38 41.21 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 278.19 288.11 346.87 235.12 169.73 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลและบริษัทที่
เก่ียวข้องกนั 

0.05 1.10 8.00 1.00 
 

งานระหวา่งท า - สทุธิ 8.19 13.56 20.21 48.40  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 0.00 25.22 0.00 0.00 90.93 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 309.16 357.51 398.54 310.90 301.87 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน      

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 5.82 9.72 11.16 12.88 12.89 

เงินลงทนุ - สทุธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ                           376.16 551.75 651.12 736.71 740.89 

คา่ความนิยม 7.98 6.82 6.82 4.64 4.64 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.13 5.75 16.48 18.43 18.63 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 35.34 34.25 49.31 74.61 74.26 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 432.43 608.29 734.89 847.27 859.73 

รวมสินทรัพย์ 741.59 965.80 1,133.43 1,158.17 1,161.61 

หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น         

หนีส้ินหมนุเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 

134.21 235.42 265.13 268.35 302.60 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 142.87 127.82 241.39 206.41 230.78 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที่ถึง
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

26.03 38.23 32.88 31.04 29.42 
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รายการ 
ณ วันที่  31  
ธันวาคม 
2555 

ณ วันที่  31  
ธันวาคม 2556 

ณ วันที่  31  
ธันวาคม 2557 

ณ วันที่  30  
มิถุนายน 2558 

ณ วันที่  30  
กันยายน 
2558 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี 

6.44 18.10 35.50 48.94 49.06 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทที่
เก่ียวข้องกนั 

0.00 0.08 0.68 0.00 0.00 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินปันผลค้างจา่ย 0.00 9.48 9.17 0.00 0.00 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.56 0.00 0.00 0.00  

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 317.11 429.13 584.75 554.74 611.86 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน      

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิ 29.04 41.01 25.12 23.42 21.16 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 
สทุธิ 

6.08 86.59 155.20 159.78 147.51 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 16.76 17.92 18.81 32.39 32.53 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3.69 4.19 2.12 2.03 2.09 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 0.24 0.00 0.00 0.00  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 55.80 149.72 201.25 217.63 203.29 

รวมหนีส้ิน 372.91 578.86 786.00 772.37 815.14 

หุ้นสามญั 222,500,000 หุ้น มลูคา่ หุ้น
ละ 1 บาท 

222.50 222.50 222.50 222.50 222.50 

ทนุช าระแล้ว 187.49 190.75 194.01 194.14 194.14 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 44.12 47.59 51.04 51.27 51.27 

ส ารองเพ่ือการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.34 2.95 4.04 4.22 4.32 

สว่นลดมลูคา่จากการซือ้เงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย 

4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 57.34 71.54 23.61 2.01 (38.92) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 62.15 62.15 58.55 111.77 111.77 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 356.36 379.89 336.16 368.32 327.49 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 12.32 7.06 11.27 17.48 18.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 368.68 386.94 347.43 385.80 346.47 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 741.59 965.80 1,133.43 1,158.17 1,161.61 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2555 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่  30  

มิถุนายน 2558 
ณ วันที่  30  

กันยายน 2558 
รายได้จากการให้บริการ 1,237.28 1,095.33 1,074.71 589.00 802.12 
รายได้อ่ืน 5.95 8.20 19.72 4.08 5.72 
รวมรายได้ 1,243.23 1,103.54 1,094.44 593.08 807.84 
คา่ใช้จา่ย      
ต้นทนุการให้บริการ 968.40 847.94 876.65 499.33 690.87 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 16.94 12.97 27.22 8.67 12.49 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 136.57 168.25 192.73 87.14 136.40 
รวมคา่ใช้จา่ย 1,121.92 1,029.17 1,096.60 595.14 839.75 
ต้นทนุทางการเงิน (11.44) (18.51) (28.68) (17.93) (26.37) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ
ในการร่วมค้า 

0.00 0.00 0.00 (0.08) 
0.40 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 109.88 55.86 (30.84) (19.91) (58.68) 
รายได้(คา่ใช้จา่ย)ภาษีเงินได้ (24.68) (14.78) 5.51 (0.29) (1.88) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิส าหรับงวด 85.20 41.08 (25.33) (20.20) 
(60.56) 

 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.41 0.18 -0.17 2.50 (0.32) 

 
 งบกระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2555 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2556 
ณ วันที่  31  

ธันวาคม 2557 
ณ วันที่  30  

มิถุนายน 2558 
ณ วันที่  30  

กันยายน 2558 
เงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมด าเนินงาน 

121.25 68.33 77.34 39.98 84.88 

เงินสดสทุธิได้มาจาก
(ใช้ไปใน)กิจกรรม
ลงทนุ 

(68.88) (112.45) (120.88) (36.02) (79.96) 

เงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมจดัหาเงิน 

(61.20) 50.92 37.48 0.60 14.48 

เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้
(ลดลง)สทุธิ 

(8.83) 6.79 (6.06) 4.57 19.40 

เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดต้นปี 

31.55 22.72 29.52 21.81 21.81 

เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด
ปลายปี 

22.72 29.52 23.46 26.38 41.21 

 


