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สารจากประธานกรรมการ 
 

คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ปัจจยัด้านภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจยัด้านการเมืองภายในประเทศในช่วง 2 ปีที'ผา่นมา
สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การสร้างผลกําไรให้กบัหลายบริษัท รวมทั -ง บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์เชน่เดียวกนั อยา่งไรก็ตาม 
แม้ต้องเผชิญกบัความไมแ่นน่อนทางการเมอืง แตภ่าคธุรกิจก็มีการปรับตวัที'ดีขึ -น ผู้บริโภคเองสามารถรับกบัสถานการณ์
ตา่งๆ ได้ดีขึ -นอยา่งเป็นลาํดบั สะท้อนได้จากกิจกรรมการเปิดตวัสนิค้าและอีเวนท์ ที'ยงัคงจดักนัอยา่งตอ่เนื'อง ทั -งนี -ก็เพื'อ
การกระตุ้นตลาดและเสริมบริการใหม่ๆ  ให้กบัลกูค้า โดยไมอิ่งการเมืองมากนกั ซึ'งเป็นสญัญาณที'ดีของการดาํเนินธุรกิจ 
 

ในฐานะกรรมการบริหาร ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์) กระผมมองเห็นการปรับตวัและการเสริม 
กลยทุธ์ใหม่ๆ  ที'สามารถมดัใจและสร้างการยอมรับจากลกูค้าทั -งในและตา่งประเทศได้เป็นอยา่งดี จะเห็นได้วา่ปริมาณการ
จดักิจกรรมยงัคงหนาแนน่ หากแตง่บประมาณการจดักิจกรรมตอ่ครั -งนั -นลงลดบ้าง ซึ'งในฐานะผู้ให้บริการด้านอีเวนท์ออร์
กาไนเซอร์ ก็สามารถปรับตวัและใช้กลยทุธ์ในการให้บริการแก่ลกูค้าจากภาวะตา่งๆ ได้อยา่งดี  
 

ตลอดการบริหารกิจการ ซีเอ็มโอกรุ๊ปที'ผา่นมา ผมมองเห็นถงึอนาคตอนัสดใสของธุรกิจนี -อีกยาวไกล ด้วย
กิจกรรมทางการตลาด และการสร้างแบรนด์ กลไกแหง่ความคดิสร้างสรรค์ที'เชื'อกนัวา่จะเป็นตวัขบัเคลื'อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดงัเช่นที'เกิดขึ -นแล้วในประเทศที'พฒันาแล้วทั -งสิ -น นบัเป็นบรรยากาศระยะยาวที'สอดคล้องกบัธุรกิจที' ซีเอ็มโอ
กรุ๊ป ดําเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ'งนโยบายการเปิดการค้าเสรีอาเซยีน ที'จะเป็นอีกหนึ'งก้าวสาํคญัของการ
นําความเชี'ยวชาญและศกัยภาพของบริษัท เผยแผไ่ปสูช่าติตา่งๆ ในภมูิภาคได้อยา่งบรรลเุป้าหมายยิ'งขึ -น 
 

ท้ายนี - ในนามซีเอ็มโอกรุ๊ป ผมขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้าผู้มอีปุการะคณุ พนัธมิตรทางธุรกิจ ที'ไว้วางใจใน
การทํางานของบริษัทด้วยดีเสมอมา  รวมถึงพนกังานในทกุระดบัที'ทุม่เททั -งพลงักาย พลงัใจ พลงัความคดิสร้างสรรค์ 
นําเสนอสิ'งใหม่ๆ สูว่งการธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กบัองค์กรด้วยดมีาโดยตลอด 
 
นายรัตนาวุธ วชัโรทัย 
ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
 

จากภาพรวมสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในปีที'ผา่นมา ภาคธุรกิจในหลากหลายสว่นตา่งก็รับมือและ
บริหารจดัการองค์กร บคุคลากร กลยทุธ์ ตลอดจนปรับเปลี'ยนการบริหารธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ เพื'อให้มีความ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ที'ท้าทายทั -งจากภาวะภายในประเทศและปัจจยัจากภายนอกประเทศ บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์ 
และบริษัทในเครือเองก็เช่นเดยีวกนั ได้มีการปรับเปลี'ยนรูปแบบและบคุลกิการบริหารงานให้หลากหลาย สร้างความ
เชี'ยวชาญที'โดดเดน่ในแตล่ะสว่นให้ชดัเจน รวมถึงการพฒันาบคุคลากรภายในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพและทํางาน
ให้มีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และนโยบายการเติบโตขององค์กร 
 

ในปี 2552 ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์) มีการประกาศนโยบายอยา่งเป็นทางการในด้านการเป็น
ผู้ นําธุรกิจอีเวนท์แหง่อาเซียน ที'มีศกัยภาพคลอบคลมุในทกุๆ ด้าน รองรับความต้องการของลกูค้าทั -งในแง่ของกลยุทธ์การ
บริหารจดัการระดบัสากล และนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื'องานอีเวนท์ ทําให้บริษัทเป็นที'ยอมรับในวงกว้างด้าน
ภาพลกัษณ์และความนา่เชื'อถือ ซึ'งได้รับการพดูถึงในเชิงบวกจากสื'อมวลชนในประเทศไทยมาโดยตลอด และมีการตั -ง
หนว่ยงานขนาดเลก็เพื'อศกึษา ให้บริการด้านข้อมลูและสร้างเครือขา่ยธุรกิจในประเทศอาเซยีนขึ -นมา  พร้อมกนันั -นบริษัท
ยงัได้มกีารเปิดตวัธุรกิจใหมอ่ยา่งเป็นทางการ คือ CM MICE/CMO GROUP  ซึ'งนบัเป็นอีกหนึ'งอาวธุสาํคญัของการเสริม
ทพัธุรกจิอีเวนท์ของซีเอ็มโอกรุ๊ป ให้ความคลอบคลมุมากยิ'งขึ -น และ เพื'อรองรับความต้องการของตลาดการจดัประชมุและ
นิทรรศการ หรือ ธุรกิจไมซ์ ในระดบัอาเซียน  
 

นอกจากนี -ซีเอ็มโอกรุ๊ปยงัสร้างนวตักรรมด้านกลยทุธ์การบริหารธรุกิจในรูปแบบขยาย ( Diversify Strategy)  คือ
การเปิดตวัธุรกิจใหม ่ ด้วยการเปิดพื -นที'ใจกลางเมือง บริเวณยา่นราชประสงค์ จํานวน 4,400 ตารางเมตร ให้เป็นสถานที'
จดังานอีเวนท์ระดบัพรีเมี'ยมแหง่ใหม ่ “ราชประสงค์ เออเบิ  น สเปซ” ซึ'งเป็นนวตักรรมอนัสร้างสรรค์ที'จะเป็นทางเลอืก
ใหมข่องการจดังานอีเวนท์ไลฟ์สไตล์ภายใต้การบริหารงานทั -งหมดโดยซีเอ็มโอกรุ๊ป  
 

ด้วยความตระหนกัถึงการคืนกําไรสูส่งัคมไทย ซีเอ็มโอกรุ๊ปยงัมกีารปรับโครงสร้างศนูย์ประติมากรรมกรุงเทพให้
เป็นศนูย์การเรียนรู้เชิงประวตัศิาสตร์ศิลป์ร่วมสมยัไทย โดยจดัให้เป็นโครงการสง่เสริมเพื'อสงัคม (CSR) แก่คนในชาติ โดย
กิจกรรมสง่เสริมสงัคมของซีเอ็มโอกรุ๊ปได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางและได้รับการเชิญจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยให้เป็นหนึ'งในสมาชิกก่อตั -งกิตติมศกัดิ[ “CSR Club” ซึ'งมีองค์กรชั -นนําของเมอืงไทยจํานวน 27 องค์กรเป็นผู้ก่อตั -ง 
 

จากความพยายามและการรักษาตําแหนง่ผู้ นําในธุรกิจอีเวนท์ระดบัชาติของซีเอ็มโอกรุ๊ป มาอยา่งแข็งแกร่งเสมอ
มาตลอด 24 ปี กระผมเชื'อมั'นอยา่งยิ'งวา่ ซเีอ็มโอกรุ๊ป เป็นองค์กรที'มีการเติบโตอยา่งยั'งยืน มีความคิดสร้างสรรค์ที'ไมห่ยดุ
นิ'ง บคุคลากรในองค์กรที'มคีณุภาพ และเครือขา่ยทางธุรกิจที'เหนี'ยวแนน่ เป็นที'ยอมรับและเติบโตในระดบัสากลตอ่ไป 
 
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
ซีเอ็มโอกรุ๊ป ( บมจ. ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์) 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

ข้อมูลทั�วไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
1 ข้อมูลทั�วไปของบริษัท 
 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ) จดัตั -งขึ -นเมื'อวนัที' 5 มิถนุายน พ.ศ. 2534 และแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื'อวนัที' 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื'อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดั
งาน (Event Management) 

ตามมติที'ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที' 4/2546 เมื'อวนัที' 11 ธนัวาคม 2546 ที'ประชมุมีมตใิห้เพิ'มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จาก 59 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ'มทนุจํานวนทั -งสิ -น 91 ล้านหุ้น มลู
คา่ที'ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที'ถืออยู ่
44,500,000 หุ้น จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนทั -งสิ -น 
876,000 หุ้น (แตจํ่าหนา่ยได้จริงเพียง 709,900 หุ้น) และจดัสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทั'วไปจํานวน 45,790,100 
หุ้น (รวมหุ้นที'จดัสรรเพื'อเสนอขายตอ่ประชาชน ตามมติที'ประชมุผู้ ถือหุ้นจํานวนทั -งสิ -น 45,624,000 หุ้น และหุ้นที'เหลอื
จากการจําหนา่ยให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจํานวนทั -งสิ -น 166,100 หุ้น) และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่ (MAI) โดยหุ้นสามญัที'เสนอขายแก่ประชาชนในครั -งนี -คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.52 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั'วไปแล้ว โดยมีสาํนกังานตั -งอยูที่' 

1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว 
 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 40854600046 
โทรศพัท์ 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่าย) 
โทรสาร  0-2559-2069 
 Homepage http://www.cmo-group.com 

 
2 ข้อมูลทั�วไปของบริษัทย่อย โดยมีบริษัทย่อยที�ร่วมลงทุนดงันี   

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกัด  

ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอปุกรณ์เพื'อการจดังานกิจกรรมตา่งๆ 
ทนุที'ชําระแล้ว 135 ล้านบาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 4/18-19 หมูที่' 11 ถนนนวลจนัทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
 Homepage http://www.pmcenter.co.th 

บริษัท ดิ อายส์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการผลติสื'อเพื'อการนําเสนอ 
ทนุที'ชําระแล้ว 15 ล้านบาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 1603 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 Homepage http://www.theeyes.co.th 
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บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั 

 (เปลี'ยนชื'อจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซบิิชั'น  เมื'อวนัที' 11 ส.ค. 2552) 
ประเภทธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณาและงานโครงสร้าง และ 
ตกแตง่พื -นที'สาํหรับงานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ 
ทนุที'ชําระแล้ว 3 ล้านบาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 Homepage http://www.wms.in.th 

บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ  ลยซีูพี จาํกัด 

ประเภทธุรกิจให้บริการจดัการประกวดคาราโอเกะในประเทศและตา่งประเทศ 
ทนุที'ชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

         สาํนกังานตั -งอยูที่' 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 

Bayon CM Organizer Co.,Ltd. 
ประเภทธุรกิจให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนาและนิทรรศการในประเทศกมัพชูา 

  ทนุที'ชําระแล้ว 178,250 บาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom 
Penh City, Cambodia 

 Homepage http://www.bayoncm.com 

บริษัท เอ ลิ  งค์ จาํกดั 

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านเป็นตวัแทนในการจดัหาการแสดงและโชว์ตา่งๆ ทั -งในและตา่งประเทศ  
ทนุที'ชําระแล้ว 250,000 บาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 

บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลชูั�น จาํกดั 

ประเภทธุรกิจให้บริการเช่าจอ LCD และรับจ้างผลติ  
ทนุที'ชําระแล้ว 8,000,000 บาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 479 ชั -น 1 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
Homepage http://www.maxledscreen.com 
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บริษัท เอก็ซ์โปซิชั�น เทคโนโลย ีจาํกัด 

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที'เกี'ยวข้องกบัการจดังานทกุประเภท 
ทนุที'ชําระแล้ว 2,000,000 บาท 
สาํนกังานตั -งอยูที่' 252 ซ.อยูเ่จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320 
Homepage http://www.expotech.co.th 
 

3. ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ 
ที'ตั -งสาํนกังานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลอง 

เตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
Homepage   :   http://www.tsd.com  
โทรศพัท์    : 0-2229-2800 , 0-2654-5599 
โทรสาร     : 0-22359-1259 
 
 
4 ข้อมูลผู้สอบบัญช ี
 
ชื'อบริษัท    : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิ  : ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
ที'ตั -งสาํนกังานใหญ่  : เลขที' 100/72  ชั -น22  อาคารเลขที' 100/2 อาคารวอ่งวานิช ตกึB   

ถ. พระราม9, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320  
Homepage   :   http://www.ans.com  
โทรศพัท์    : 0-2645-0107-9 
โทรสาร     : 0-2645-0110 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของงบการเงนิเฉพาะของบริษัท และ งบการเงนิรวม 

ผลการดาํเนินงาน: 2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552

   รายได้จากการให้บริการ 650,742  529,571  557,403  495,857  780,818  683,232  791,798  741,410  

   รายได้รวม 652,707  569,586  576,458  498,999  785,584  687,993  803,063  743,690  

   ต้นทนุการให้บริการ 536,317  446,032  514,894  412,670  570,637  540,656  665,074  606,476  

   กําไรขั -นต้น 114,425  83,539    42,508    83,187    210,181  142,576  126,724  134,934  

  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59,854    65,296    63,475    122,777  113,854  129,170  132,294  125,190  

  ดอกเบี -ยจา่ย 1,078      4,770      8,811      10,525    1,723      5,488      11,718    12,897    

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 44,033    48,079    (10,722) (51,606) 70,493    (89) (14,039) (5,603)

ฐานะทางการเงนิ:

  สินทรัพย์รวม 412,927  463,415  465,670  461,226  462,733  543,580  539,746  570,890  

  หนี -สินรวม 162,556  191,965  219,942  267,104  153,354  261,186  287,567  322,894  

  สว่นของผู้ ถือหุ้น 250,371  271,450  245,728  194,122  309,379  282,394  252,179  247,996  

อัตราส่วนทางการเงนิ:

  อตัรากําไรขั -นต้น(%) 17.58 15.77 7.63 16.78 26.92 20.87 16.00 18.20

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 8.39 3.44 -3.76 -7.98 12.34 1.96 -0.70 1.31

  อตัรากําไรสทุธิ(%) 6.75 8.44 -1.86 -10.34 8.97 -0.01 -1.75 -0.75

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 14.90 18.43 -4.15 -23.47 23.42 -0.03 -5.25 -2.24

  กําไรสทุธิตอ่หุ้น(บาท) 0.29 0.32 -0.07 -0.34 0.47 0.00 -0.11 -0.06

  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.30 1.23 0.78 0.93 1.64 1.18 0.84 1.01

  อตัราส่วนหนี -สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.65 0.71 0.90 1.38 0.50 0.92 1.14 1.30

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552

อัตราส่วนสภาพคล่อง:

  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.30 1.23 0.78 0.93 1.64 1.18 0.84 1.01

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี -การค้า(เทา่) 4.87 2.99 3.40 3.05 4.90 3.31 4.03 3.75

  ระยะเวลาเก็บหนี -เฉลี'ย(วนั) 73.99 120.28 105.91 117.98 73.45 108.80 89.36 95.98

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร:

  อตัรากําไรขั -นต้น(%) 17.58 15.77 7.63 16.78 26.92 20.87 16.00 18.20

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 8.39 3.44 -3.76 -7.98 12.34 1.96 -0.70 1.31

  อตัรากําไรสทุธิ(%) 6.75 8.44 -1.86 -10.34 8.97 -0.01 -1.75 -0.75

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 14.90 18.43 -4.15 -23.47 23.42 -0.03 -5.25 -2.24

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน:

  อตัราตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 10.53 10.97 -2.31 -11.14 16.36 -0.02 -2.59 -1.01

  อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์(เทา่) 1.56 1.30 1.24 1.08 1.82 1.37 1.48 1.34

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ:

  อตัราสว่นหนี -สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.65 0.71 0.90 1.38 0.50 0.92 1.14 1.30

  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี -ย(เทา่) 52.45 12.21 -0.22 -3.46 58.67 3.31 0.49 1.05

  อตัราการจ่ายเงินปันผล(%) 80.85 31.25 - - 80.85 - - -

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
1)ลักษระการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท 
 
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และบริหารจัดงาน (Event Management Business) 
     1.1 การบริการงานด้านกิจกรรมสง่เสริมการตลาด  

 บริษัทฯ มีหนว่ยธุรกิจทําหน้าที'เป็นที'ปรึกษา สร้างสรรค์และจดังานกิจกรรมให้กบัลกูค้าทางฝั'ง Private Sector 
ในนามของ Corporate Marketing Event Business Unit (CME) โดย CME Business Unit สามารถสร้างสรรค์และจดั
งานอีเว้นท์เพื'อตอบสนองความต้องการของลกูค้าในแตล่ะวตัถปุระสงค์ได้อยา่งมคีณุภาพ มีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
ในหนว่ยธุรกิจเพื'อความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการตา่งๆของลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 การทํางานของหนว่ยธุรกิจ CME คือการสร้างงานอีเว้นท์ของลกูค้าให้เป็นที'รับรู้ด้านการตลาดอยา่งกว้างขวาง มี
เอกลกัษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ให้กบักลุม่เป้าหมายของลกูค้าที'เข้ามาร่วมในงานให้มีอารมณ์ร่วม
และระลกึถึงแบรนด์ของลกูค้าได้ ตอกยํ -าและสง่เสริมภาพลกัษณ์ที'ลกูค้าสร้างมาอยา่งตอ่เนื'องให้เกิดขึ -นระหวา่งแบรนด์
และกลุม่เป้าหมาย มุง่เน้นที'จะใช้ประโยชน์จากการจดัอีเว้นท์ให้เกิดผลและประสทิธิภาพตอ่สนิค้าและบริการของลกูค้า
มากที'สดุ ซึ'งจะนําพามาซึ'งประสบการณ์ของแบรนด์นั -นๆ ให้เกิดขึ -นในใจไมว่า่จะเป็นความชอบ ความชอบมากกวา่ ความ
หลงไหล ความอยากได้มาครอบครองและนํามาซึ'งการตดัสนิใจซื -อ ยอดขายที'เพิ'มขึ -นและความจงรักภกัดตีอ่แบรนด์ของ
ลกูค้าในที'สดุ  
 ความเป็นมืออาชีพของหนว่ยธุรกิจ CME สร้างความเชื'อมั'นอยูบ่นพื -นฐานของประสบการณ์ที'ยาวนานมากวา่ 
20 ปี ความแข็งแกร่งของทกัษะในด้านการผลติ ความเชี'ยวชาญเฉพาะในด้านการนําเสนอและสร้างงานด้วยความ
ทนัสมยัพร้อมทั -งเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย ความสาํเร็จเหลา่นี -เห็นได้จากงานที'สร้างชื'อเสยีงและประสบความสาํเร็จในปีที'ผา่น
มาดงัตอ่ไปนี -  

� Motor Show & Motor Expo 2009   
� งาน Home Pro Expo 2009 
� Chevron Homework Expo Road Show 
� Nissan Road Show 
� Honda Motorcycle Road Show 
� Cannon Wind Turbine Project  
� ฉลองครบรอบ 10 ปี BTS 
� งานฉลอง 43 ปี ธกส. 

 
 1.2 การบริการบริหารจดัประชมุสมัมนา  
 ประสบการณ์การดําเนินงานด้านธุรกิจการบริหารจดัประชมุสมัมนากวา่ 10 ปีที'ผา่นมา บริษัทฯ มคีวามมั'นใจใน
การนําเสนอบริการในหนว่ยธุรกิจ MICE ด้วย การบริหารงานอยา่งครบวงจร (Full-functional Service) เป็นการเสนอ
บริการในลกัษณะเต็มรูปแบบ หนว่ยธุรกิจนี -มีลกัษณะประเภทของงานที'ติดตอ่กบัชาวตา่งประเทศเกือบทั -งหมด มีลกัษณะ
ของงานที'จดัขึ -นเป็นการประชมุสมัมนาของชาวตา่งชาติ การดแูลผู้ เข้าร่วมประชมุตลอดระยะเวลาที'อยูใ่นประเทศไทย 
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การจดังานในระดบัตั -งแตผู่้ เข้าร่วมสมัมนาไมกี่'ห้องประชมุไปจนถงึงานระดบัโลกที'มีผู้ เข้าร่วมงานหลายพนัคน เหตนีุ -การ
นําเสนอการบริหารงานอยา่งครบวงจรของทีม MICE จะหมายถงึตั -งแตก่ารต้อนรับแขก, การเดินทาง, ที'พกั, การทอ่งเที'ยว
ตลอดระยะเวลาที'อยูใ่นประเทศไทย รวมไปถึงในสว่นของการจดัประชมุ การดแูลสถานที'ในการประชมุ การลงทะเบียน 
ทกุรายละเอียดที'เกี'ยวเนื'องกบัการประชมุสมัมนา  
 บคุลากรที'มีประสทิธิภาพ การดําเนินงานด้วยความชดัเจนและระบบการจดัการที'ดเียี'ยมระดบัสากล (World-
class Management) ถือเป็นปัจจยัที'สาํคญัในการบริหารงานทีม MICE และด้วยความเป็นผู้ นําในการดาํเนินธุรกิจด้าน 
MICE มาอยา่งตอ่เนื'องกอปรกบัความได้เปรียบจากบริษัทในเครือแล้ว ทําให้กลา่วได้วา่ทีม MICE ของบริษัทฯ เป็นทีมที'มี
อปุกรณ์และเทคโนโลยีที'มีศกัยภาพเพียงพอที'จะรองรับโอกาสทางธุรกิจได้อยา่งเตม็ที'มากที'สดุ ไมว่า่จะเป็น ความพร้อม
ด้านภาษาของบคุลากร ความพร้อมของอปุกรณ์เครื'องแปลภาษา ความทนัสมยัของอปุกรณ์ด้าน Visual ตา่งๆ เทคโนโลยี
ด้านการจดัการระบบลงทะเบียนรวมไปถึงฐานข้อมลู Database   
 เมื'อระบบการทํางานเป็นที'ยอมรับพร้อมกบัความสาํเร็จที'ผา่นมาเป็นสิ'งที'สร้างความมั'นใจและเครดิตที'ดใีห้กบั
ทีมแล้ว ความโดดเดน่ของทีม MICE ที'สาํคญัอีกประการหนึ'งคือ ข้อเสนอด้าน Art & Thai Cultural  เป็นความสามารถใน
การผสมผสานงานด้านศิลปะและวฒันธรรมของไทยในระดบัสงูให้เข้าไปเป็นสว่นหนึ'งงาน โดยงานในปี 2552 ที'ผา่นมา 
ได้แก่ 

� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 2552  (International Education Expo : OCSC) 
� ASEAN Business & Investment Summit 
� 2552 ปีแหง่คณุภาพการอดุมศกึษาไทย , สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
� TCEB Green Meeting 

 
 1.3 การบริการงานด้านศิลปะ วฒันธรรมและความบนัเทิง 
 การบริการงานด้านศิลปะ วฒันธรรม และความบนัเทิง เป็นอีกหนึ'งความภมูใิจและเป็นเหมือนสมบตัิลํ -าคา่ที'มี
มายาวนานของบริษัท รากฐานเริ'มจากความเข้าใจในคณุคา่และความงามของศิลปวฒันธรรมไทย ผนวกเข้ากบัความ
เชี'ยวชาญเฉพาะทางที'บคุลากรสั'งสมมาโดยตลอด การทํางานของในประเภทนี - เป็นเสมือนการทํางานที'ได้ร่วมชื'นชมกบั
คณุคา่ของศิลปะไปพร้อมๆ กบัสร้างงานบนัเทิงสาธารณะของลกูค้าให้สาํเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี   
 ความเชี'ยวชาญในเรื'อง “ศิลปะ” (ART) ของทีมงาน ได้รวบรวมความรู้ความสามารถในเรื'องศิลปะไว้ทกุแขนงไม่
วา่จะเป็นงานศิลปะไทย ทั -งจิตรกรรม ประติมากรรม และงานศิลปะร่วมสมยั รวมทั -งศิลปะที'ทรงคณุคา่ของแถบทวีปตา่งๆ 
สามารถผสมผสานศิลปะให้เข้ากนัได้อยา่งลงตวักบัการจดักิจกรรมนั -นๆ เช่นเดยีวกนักบัความรู้ความเข้าใจในเรื'อง 
“วฒันธรรมไทย” อยา่งถ่องแท้ ทําให้บริษัทสามารถสร้างงานที'สะท้อนคณุคา่ของวฒันธรรมไทยได้เป็นอยา่งดี ถกูต้องตาม
ประวตัิศาสตร์ และอยูบ่นพื -นฐานของการสาํนกึในคณุคา่ของวฒันธรรมไทยอยา่งที'สดุ 
 สาํหรับงานทางด้านบนัเทิงนั -น บริษัทได้ริเริ'มในการที'จะเป็นผู้จดังานบนัเทิงประเภทตา่งๆ โดยเน้นการเป็น
เจ้าของงาน และประสานควบคูก่นัไปกบัทีม โดยอาจจะเป็นลกัษณะการนํางานบนัเทิงเข้ามาร่วมสร้างงานกิจกรรมของ
ตราสนิค้า โดยงานบนัเทิงที'บริษัทเป็นผู้ดําเนินการ จะเป็นงานที'มคีวามโดดเดน่ และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 สาํหรับงานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และความบนัเทิง ที'โดดเดน่ของบริษัทในปี 2552 ที'ผา่นมา  

� ASEAN Culture and Music Festival 2010 
� Hands Bangkok Countdown 2010 
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� ประติมากรรมอินเดยี 
� งานศิลปวฒันธรรม สาํนกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 

 
 1.4 การบริการการจดัแสดงงานนิทรรศการ 
 จากความเชี'ยวชาญทางด้านงานโครงสร้าง และประสบการณ์อนัยาวนานในการจดังานนิทรรศการ การบริการ
ทางด้านการจดังานแสดงนิทรรศการของบริษัท จงึมีความโดดเดน่ และ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไมซ่ํ -าแบบใคร โดยการ
ผสมผสานเทคโนโลยี'ทางด้านการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hallogram  การประยกุต์ใช้เทคนิคจอพาโนรามา หรือ 
การสร้างโดมที'บรรจ ุEffect ตา่งๆ เพื'อให้ผู้ชมสามารถสมัผสัได้อยา่งใกล้ชิด และเหมือนจริง 
 การจดัแสดงงานนิทรรศการของบริษัท สามารถออกแบบ สร้างสรรค์พื -นที'งานนิทรรศการได้อยา่งตรงตามความ
ต้องการของลกูค้า ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างนิทรรศการตามมาตรฐานสากล สามารถเนรมิตพื -นที'นิทรรศการตั -งแต่
ขนาด 500 ตารางเมตรไปจนถึงหมื'นตารางเมตร 
 ผลงานการจดันิทรรศการของบริษัทที'โดดเดน่ในรอบปี 2552 ที'ผา่นมา ได้แก่  

� พิพิธภณัฑ์ขนสง่ทางนํ -าเฉลมิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ[ พระบรมราชินีนาถ, ชลบรีุ 
� พิพิธภณัฑ์สตัว์นํ -าบงึบอระเพ็ด,  นครสวรรค์ 
� Money Expo 2009 
� วนัสหกิจศกึษา สาํนกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 2552  (International Education Expo : OCSC) 

 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการผลิตสื�อสาํหรับการนําเสนอ  (Presentation Media) 
      ธุรกิจให้บริการผลติสื'อสาํหรับการนําเสนออยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบริษัท ดิอายส์ จํากดั (ดิอายส์) ซึ'งเป็น
บริษัทยอ่ยที'บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว ดิอายส์ให้บริการที'เกี'ยวกบัการผลติ
สื'อสาํหรับการนําเสนอในการจดักิจกรรมการแสดงและการนําเสนอแบบครบวงจร โดยครอบคลมุตั -งแตก่ารให้คาํแนะนํา
และคําปรึกษาเกี'ยวกบัการเลอืกชนิดของสื'อที'เหมาะสมกบังานนําเสนอแตล่ะประเภท การเลอืกชนิดของอปุกรณ์ที'
เหมาะสมสาํหรับการนําเสนอ การออกแบบสื'อสาํหรับการนําเสนอ และการดแูลงานทางด้านการติดตั -งอปุกรณ์สาํหรับ
การนําเสนอทั -งภาพ แสง เสยีงและเอฟเฟค สื'อสาํหรับการนําเสนอที'ผลติขึ -นจะถกูนําไปใช้ทั -งในกิจกรรมการจดัแสดง
สนิค้าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุใน
ระดบันานาชาต ิ
ปัจจบุนั ดิอายส์ให้บริการผลติสื'อสาํหรับการนําเสนออยู ่4 ประเภท คือ 
                2.1 สื'อประเภทมลัติมิเดีย (Multimedia) เป็นการใช้สื'อทางภาพและเสยีงที'หลากหลายทั -งจาก Slide Projector, 
Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect, Interactive shadow, 
Illusion effects, Holo-vision, VDO Panorama, Multi-Screen Video ระบบไฟฟ้าตา่งๆ รวมไปถึงพล ุและนํ -าพดุ้วยระบบ 
Synchronize จากการทํางานที'ควบคมุจากจดุเดียว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื'อนําเสนอเรื'องราวให้นา่ตื'นเต้นและสร้าง
ความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  
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               2.2 สื'อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) เป็นการให้บริการออกแบบและผลติสื'อวีดโีอโดยการนําเทคนิคใน
การผลติที'ทนัสมยั ควบคมุกระบวนการด้วยการนํา Computer graphics มาใช้เพื'อทําให้งานที'ผลติได้มีความสวยงาม
และคมชดั 
               2.3 สื'อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) เป็นรูปแบบของสื'อสาํหรับการนําเสนอที'ได้รับ
ความนิยมมากที'สดุในปัจจบุนั ซึ'งจะจดัทําด้วยระบบ Interactive Computer และ มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟฟิกเช่น 3-d max, 3-d studio, Illustration และ Photoshop มาใช้เพื'อทําให้งานที'ผลติได้มคีวามสวยงาม และนา่ตื'น
ตาตื'นใจสาํหรับผู้ชม  
 2.4 ผลติสื'อโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสื'อทางด้าน TV Spot ของดิอายส์ 
เป็นการผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยั พร้อมทั -งนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบ พร้อมทีมงานตดัตอ่ที'มี
ประสบการณ์พร้อมให้คําปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการอุปกรณ์สาํหรับจัดงานแสดงและนําเสนอ (Presentation Equipment)  
 ธุรกิจให้เชา่อปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ (Presentation Equipment) อยูภ่ายใต้
การดาํเนินงานของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั (“พีเอ็ม”) ซึ'งเป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว พีเอ็มให้บริการเช่าอปุกรณ์ครบวงจรและอํานวยความสะดวกในการใช้งานอยา่งครบวงจร
สาํหรับอปุกรณ์การจดักิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions)  
      ปัจจบุนั พีเอ็มให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดงอยู ่4 ประเภท คือ 
               3.1 อปุกรณ์เกี'ยวกบัภาพ (Image) เช่น เครื'องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่ 
(Panorama), ทีวี/วดีีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชั'นวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon) 
และ Led Screen  
              3.2 อปุกรณ์เกี'ยวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชั'น (Convention Lighting), ระบบแสง
กลางแจ้ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงสาํหรับการจดัแสดง
สนิค้าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 
             3.3 อปุกรณ์เกี'ยวกบัเสยีง (Pro Audio) สาํหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน Light & Sound 
โดยสามารถให้บริการได้ครอบคลมุทกุขนาดของงาน 
              3.4 อปุกรณ์เกี'ยวกบัเอฟเฟคท์  (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ -า, จอนํ -า (Water Screen) และนํ -าพใุน
ระบบ Straight, Skirt, Circle และ Roof-Top 
       การให้บริการจะครอบคลมุตั -งแตก่ารให้คําแนะนําและคาํปรึกษาเกี'ยวกบัชนิดของอปุกรณ์ที'เหมาะสมกบัการใช้
งานของลกูค้า  การให้บริการติดตั -งและการดาํเนินการควบคมุการใช้งานอปุกรณ์  รวมถึงการประสานงานที'มี
ประสทิธิภาพและแมน่ยํา  เพื'อให้การจดังานนั -นๆ ประสบความสาํเร็จด้วยด ี
 
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้านงานออกแบบและตกแต่งโครงสร้าง 
 ธุรกิจให้บริการด้านงานออกแบบและตกแตง่โครงสร้างอยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบริษัท เวิร์คแมนชิพ เซท็ 
แอนด์ ดีไซน์ จํากดั (เวิร์คแมน) ซึ'งเป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว 
เวิร์คแมนให้บริการเกี'ยวกบัการออกแบบและตกแตง่สาํหรับงานแสดงสนิค้าหรืองานนิทรรศการ ทั -งนิทรรศการประเภท
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ชั'วคราว และ ประเภทถาวร โดยครอบคลมุตั -งแตก่ารให้คําแนะนํา ปรึกษา สาํรวจ ให้ความเห็นเกี'ยวกบัโครงสร้างและการ
ตกแตง่ เลอืกชนิดของอปุกรณ์และดแูลงานตั -งแตต่ิดตั -ง ช่วงเวลางานแสดงจริง จนกระทั'งรื -อถอน ทั -งในกิจกรรมการจดั
แสดงสนิค้าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุ
ระดบันานาชาติทั -งในประเทศและตา่งประเทศ 
 ปัจจบุนั เวิร์คแมนให้บริการ 2 ประเภทหลกั คือ 

4.1 บริการก่อสร้าง ตกแตง่ ออกแบบ สาํรวจ งานก่อสร้างที'เกี'ยวข้องตา่งๆ เวที นิทรรศการในสเกลงานขนาดเลก็ไป
จนถึงงานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแตง่งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (Pavilion) โดยมีความพิเศษของเทคนิคก่อสร้างที'ใช้
เทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาช่วยในการก่อสร้างและเน้นระบบงานก่อสร้างที'ทนัสมยั รวมไปถึงการตกแตง่บรรยากาศ
บริเวณโดยรอบให้มีความสอดคล้อง กลมกลนื ทําให้องค์ประกอบโดยรวมที'เกี'ยวเนื'องกบังานโครงสร้างนั -นๆ สร้าง
ความประทบัใจมากกวา่งานกอ่สร้างโครงสร้างเพียงอยา่งเดยีว มนีโยบายให้บริการทั -งในประเทศและตา่งประเทศ 
4.2 บริการให้เช่าอปุกรณ์ตกแตง่งานโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์โครงสร้างสาํเร็จรูป ตวัอยา่งเช่น โต๊ะและ
เก้าอี - อปุกรณ์ประกอบฉากตา่งๆ อปุกรณ์ตกแตง่บธูนิทรรศการ โซฟาและเฟอร์นิเจอร์ที'มีลกัษณะของการดีไซน์ที'
ทนัสมยั รวมไปถึงโครงสร้างสาํเร็จรูป เช่น งานพื -นสาํเร็จรูป อปุกรณ์โครงสร้างและนั'งร้านเพื'องานนิทรรศการหรืองาน
แสดงสนิค้า      

 
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้านการจัดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 
 ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการจดัการประกวดคาราโอเกะอยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบริษัท ซเีอ็มโอ เคดบัเบิ -ลยซูีพี 
จํากดั (CMO-KWCP) ซึ'งเป็นบริษัทยอ่ยที'บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว CMO-
KWCP ให้บริการเกี'ยวกบัการดําเนินการจดัประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ โดยครอบคลมุตั -งแตก่ารออกแบบ ดําเนินการจดั
ประกวด จดัการสว่นการตดัสนิ ดําเนินการหาผู้สนบัสนนุ โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ดําเนินการประกวดทั -งใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ  
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2) โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 
Shareholding Structure of the Group Company (Last Checked: December 31, 2009) 

  

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

บจก. ดิ อายส์

บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์

บจก. บายอน -ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. เอ็กซ์โปซิชั0น เทคโนโลยี

บจก. เอ ลิงค์

บจก. แมกซ์ เอฟโวลชูั0น

บจก. ซีเอ็มโอ เคดบัเบิ 3ลยูซีพี

99.99%

99.99%

90%

75%

40%

49.96%

99.99%

33.33%

 
 
 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น(%)

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดังาน หุ้นสามญั 1,349,991 99.99

แสดงและการนําเสนอ

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจดัทําสื'อสาํหรับการนําเสนอ หุ้นสามญั 149,918 99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบิชั'น ออกแบบก่อสร้าง ตกแตง่งานแสดงสนิค้า หุ้นสามญั 27,000 90.00

และงานนิทรรศการ

บจก.ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูีพี จดัการประกวดคาราโอเกะทั -งใน หุ้นสามญั 4,996 49.96

และตา่งประเทศ

บจก.บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ รับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ หุ้นสามญั 750 75.00

งานนิทรรศการและงานบนัเทิง

บจก.เอ ลิ -งค์ ให้บริการจดัหาการแสดงประกอบ หุ้นสามญั 99,993 99.99

การจดักิจกรรม

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลชูั'น ให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดังาน หุ้นสามญั 26,667 33.33

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์) แสดงและการนําเสนอ

บจก.เอ็กซ์โปซิชั'น เทคโนโลยี ให้บริการติดตั -งอปุกรณ์ไฟฟ้าและ หุ้นสามญั 20,000 40.00

ระบบสาธารณปูโภคในการจดักิจกรรม

กิจการร่วมค้าดรีมบอกซ์ และ จดัการแสดงละครเพลง 50.00

ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
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การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 
 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกัด (“พีเอ็ม”) 
 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 135 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 

ให้บริการเช่าอปุกรณ์สาํหรับการจดัการแสดงและการนําเสนอ 
(Equipment Rental) เช่นอปุกรณ์เกี'ยวกบัภาพ (Image) 
อปุกรณ์เกี'ยวกบัแสง (Lighting) อปุกรณ์เกี'ยวกบัเสยีง   
(Pro Audio) และอปุกรณ์เกี'ยวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) 

 
บริษัท ดอิายส์ จาํกดั (“ดิอายส์”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   99.945 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท)  15 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 

ให้บริการจดัทําสื'อสาํหรับการนําเสนอ (Presentation Media) 
เช่น สื'อประเภทมลัติมเีดีย (Multimedia) สื'อประเภทวีดีโอ 
(Video) สื'อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer 
Graphic) และสื'อประเภทมลัติวดีีโอ (Multivideo)  

 

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั (เปลี'ยนชื'อจาก บจ. ซีเมกซ์ เอก็ซิบิชั'น  เมื'อวนัที' 11 ส.ค. 2552) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   90 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท)  3 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
 ให้บริการให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้าย
โฆษณาและงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พื -นที'สาํหรับงานแสดง
สนิค้า หรืองานนิทรรศการ 

 
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ  ลยซีูพี จาํกัด (“ซีเอ็มโอ-เคดับเบิ  ลยซีูพี”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   49.96 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 1 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
 ให้บริการให้บริการจดัการประกวดคาราโอเกะทั -งในประเทศ
และตา่งประเทศ 
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Bayon CM Organizer Co.,Ltd. ( “Bayon CM ” ) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   75.00 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 178,250 บาท 

ประเภทของธุรกิจ 
 ให้บริการให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนา 
และนิทรรศการ ในประเทศกมัพชูา 

 
บริษัท เอ ลิ  งค์ จาํกดั (“เอ ลิ  งค์”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   99.99 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 1 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจให้บริการด้านเป็นตวัแทน ผู้ประสานงาน ในการ
จดัหาการแสดง และโชว์ตา่งๆ ทั -งในและตา่งประเทศ 

 
บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลชูั�น จาํกดั (“แม็กซ์”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   33.33 
ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 8 ล้านบาท 
ประเภทของธุรกิจ ให้บริการเช่าจอ LCD และรับจ้างผลติ 

 
บริษัท เอก็ซ์โปซิชั�น เทคโนโลย ีจาํกัด (“เอ็กซ์โป-เทค”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   40 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 5 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
      ให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที'เกี'ยวข้องกบัการจดั    
       งานทกุประเภท 
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3)โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย 

ประเภทของรายได้

Type of revenue มลูคา่ (ล้านบาท) % มลูคา่ (ล้านบาท) % มลูคา่ (ล้านบาท) % มลูคา่ (ล้านบาท) %

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

รายได้จากการให้บริการ

บริหารการจดังาน 483.89 50.99% 513.78 62.31% 566.63 63.02% 503.91 63.56%

Revenue from event 

management business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านอปุกรณ์ 179.94 18.96% 194.33 23.57% 230.19 25.60% 258.54 32.61%

Revenue from equipment

rental business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านการผลิตสื'อสําหรับนําเสนอ 36.64 3.86% 44.92 5.45% 39.95 4.44% 21.68 2.73%

Revenue from presentation

media production business

รายได้จากการออกแบบ ตกแตง่

และก่อสร้าง 247.97 26.13% 71.51 8.67% 62.39 6.94% 8.64 1.09%

Revenue from design, decoration 

and construction

รายได้จากการจดัการประกวด

คาราโอเกะและการแสดงที'เกี'ยวข้อง 0.61 0.06% - - - - - -

Revenue from karaoke contest

and related performance

รวม (Total) 949.05 100% 824.54 100% 899.16 100% 792.77 100%

2550 / 2007

ตารางจาํแนกรายได้จากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2549 -2552

2552 / 20092549 / 2006 2551 / 2008
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ตารางจาํแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2549 -2552

รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากงานสง่เสริมการตลาด 118.85 18.21% 135.28 23.75% 152.86 26.52% 169.87 34.04%

   และสง่เสริมการจําหนา่ย

   Revenue from corporate 

   marketing events

 - รายได้จากงานบนัเทิงสาธารณะ 21.28 3.26% 209.83 36.84% 75.93 13.17% 151.01 30.26%

   Revenue from public events

 - รายได้จากงานนิทรรศการและ 186.55 28.58% 101.17 17.76% 266.87 46.29% 63.98 12.82%

   งานแสดงสินค้า

   Revenue from trade show and

   exhibition

 - รายได้จากงานประชมุสมัมนา 65.83 10.09% 15.19 2.67% 10.27 1.78% 2.03 0.41%

   Revenue from MICE

 - รายได้จากการรับบริหารจดังาน 91.39 14.00% 52.31 9.18% 21.34 3.70% 19.20 3.85%

    Revenue from event

    management function

 - รายได้จากงานออกแบบ ตกแตง่ 166.85 25.56% 15.79 2.77% 21.16 3.67% 89.77 17.99%

   Revenue from design&

   construction

 - รายได้อื'นๆ 1.96 0.30% 40.01 7.02% 28.03 4.86% 3.14 0.63%

    Other revenue

   รวม (Total) 652.71 100% 569.58 100% 576.46 100% 499.00 100%

2551 / 20082550 / 20072549 / 2006 2552 / 2009
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รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากภาครัฐ 183.73 28.15% 219.05 38.46% 285.19 49.47% 289.87 58.09%

   Revenue from government 

   sector

 - รายได้จากภาคเอกชน 467.02 71.55% 310.53 54.52% 272.22 47.22% 205.99 41.28%

   Revenue from private sector 

 - รายได้อื'น 1.96 0.30% 3.49 0.61% 11.48 1.99% 3.14 0.63%

   Other revenue

 - กําไรจากการรับรู้เงินลงทนุตาม - - 36.51 6.41% 7.57 1.31% 0.00 0.00%

   วิธีสว่นได้สว่นเสยี/รายได้เงินปันผล

   Profit from Investment Sharing

   Method/Dividend

   รวมรายได้ (Total) 652.71 100% 569.58 100% 576.46 100% 499.00 100%

2550 / 20072549 / 2006 2552 / 2009

ตารางจาํแนกรายได้ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2549 -2552

2551 / 2008
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4)ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขนั 
 

ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และจัดงานของบริษัท ซีเอ็ม 
ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 ภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจอีเว้นท์ในปี 2552 เนื'องจากภาวะการฟื-นตวัของเศณษฐกิจทั -งภาในและภายนอก ทํา
ให้ลกูค้าหนัมาสนใจและเพิ'มเมด็เงินในการลงทนุ สาํหรับการตดักิจกรรมทางการตลาดเพื'อกระตุ้นยอดขายสนิค้า ดงันั -น
จึงสง่ผลให้ภาวะการแขง่นัในธุรกิจการจดังานมคีวามเข้มข้นมากขึ -นไปด้วย ประกอบกบัปัญหาทางการเมืองที'ยงัคงมีอยู ่
ซึ'งสง่ผลให้ลกูค้ามคีวามเข้มงวดในการใช้จ่ายเงิน การจดักิจกรรมแตล่ะครั -งจะเรียกผู้ รับจ้างมาแขง่ขนัเป็นจํานวนมาก ทํา
ให้บริษัทตา่งๆ พยายามแยง่ชิงลกูค้าในทกุรูปแบบ ในสว่นของบริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์ในการสร้างความพงึพอใจ และ
รักษาลกูค้าให้ใช้บริการของบริษัทฯอยา่งตอ่เนื'อง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที'มีกําลงัซื -อสงู ต้องการการบริการที'เป็นเลศิในทกุ
ด้านและ ต้องการความมั'นใจในการบริหารงานอีเว้นท์ของตนอยา่งดีบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอีเว้นท์ขนาดใหญ่มี
ความนา่เชื'อถือและดําเนินแนวนโยบายความครบวงจรในการจดัการงานอีเว้นท์ความเชี'ยวชาญเฉพาะทาง ความสามารถ
ในด้านการผลติ ประสบการณ์ด้านอปุกรณ์และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ทําให้บริษัทฯยงัคงได้รับความนา่เชื'อถือและความ
ไว้วางใจจากลกูค้าอยา่งตอ่เนื'อง 
 สาํหรับในกลุม่ลกูค้าภาครัฐนั -น บริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื'อง และเข้าไปมี
สว่นร่วม ช่วยเหลอืหนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ ในการคดิ สร้างสรรค์รูปแบบงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า ซึ'ง
เป็นช่องทางให้บริษัทฯ มฐีานข้อมลูในการเข้าไปประมลูงานตา่งๆ และมีโอกาสได้รับงานมากขึ -น  
 นอกจากนี - บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินกลยทุธ์ในการรักษาความหลากหลายในประเภทการให้บริการไปยงั Event 
หลายๆประเภท เพื'อลดความเสี'ยงในภาวะเศรษฐกิจที'ผนัผวน  
  

ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจบริการอุปกรณ์สาํหรับจัดงานแสดงและการนําเสนอและศักยภาพในการ
แข่งขนัของ บริษัท พเีอ็มเซ็นเตอร์ จาํกดั(พีเอ็ม) 
 พิจารณาธุรกิจให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอในประเทศไทยแล้วจะพบวา่ ถึงแม้ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์มี
อยูจํ่านวนมาก แตเ่มื'อเปรียบเทียบกบัความต้องการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วแล้ว จะพบวา่ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ในประเทศ
ไทยยงัไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ เนื'องจากอปุกรณ์ที'มีความทนัสมยั และสามารถใช้งานได้ตามที'
ลกูค้าต้องการมีอยูอ่ยา่งจํากดั และ ผู้ประกอบการน้อยรายที'มีบริการอปุกรณ์ครบทกุด้าน ทําให้การแขง่ขนัระหวา่งกิจการ
ผู้ให้บริการอปุกรณ์ยงัอยูใ่นระดบัที'ไมส่งูมากนกั อยา่งไรก็ตามหลายหลายบริษัทที'เริ'มเข้ามาในตลาดเริ'มหาจดุเดน่และ
การผสมผสานระหวา่งอปุกรณ์และเทคโนโลยีที'ทนัสมยัเพิ'มมากขึ -น และมีลกัษณะของการอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้
อปุกรณ์ได้มากขึ -นโดยไมต้่องอาศยัความชํานาญจากบคุลากรที'เป็นช่างมากนกั รวมทั -งสามารถยน่ระยะเวลาของการ
ติดตั -งและรื -อถอนได้เร็วกวา่เดิมอีกด้วย ไมว่า่จะเป็นอปุกรณ์ด้านตกแตง่ เวทีพร้อมอปุกรณ์แสงเสยีงครบชดุ หรืออปุกรณ์
ด้านจอภาพที'มีการพฒันารุ่นใหม่ๆ  อยา่งรวดเร็วด้วยเหตนีุ -เพื'อดํารงความสามารถในการแขง่ขนั พีเอ็มได้ตระหนกัถงึ
ความสาํคญัในการจดัให้มีอปุกรณ์ที'มีความทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลี'ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี โดยพีเอ็มได้จดัให้มอีปุกรณ์ใหม่ๆ  ตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื'อง พยายามค้นหาอปุกรณ์และ
เทคโนโลยีที'ควบคูไ่ปกบัอปุกรณ์อยา่งทนัสมยัที'สดุ มีการจดังานแสดงเพื'อโชว์ศกัยภาพของอปุกรณ์และการนําเสนอ
อปุกรณ์ที'พฒันาไปมากกวา่เดิมให้ลกูค้าได้มีโอกาสสมัผสัจริงในงาน Open House พร้อมทั -งมีการเตรียมหนว่ยงานที'ทํา
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หน้าที'ในการจดัเก็บและรักษาอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพที'จะใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั -งการจดัให้มบีคุลากรที'มีความรู้และ
ทกัษะในการให้บริการเกี'ยวกบัอปุกรณ์ให้แก่ลกูค้า ซึ'งจะทําให้พีเอ็มสามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนัได้เป็น
อยา่งดี  นอกจากนี -พีเอ็มยงัมีกลยทุธ์ในการให้บริการอปุกรณ์อยา่งครบวงจร (Total Solution) ทําให้ลกูค้าได้รับความ
สะดวกสบายในการใช้บริการอปุกรณ์จากทีมงานเดียวกนั ซึ'งชว่ยลดความผิดพลาดในการจดังานแสดง   ปัจจบุนั พีเอ็ม
จึงได้รับการยอมรับจากทั -งลกูค้าของบริษัทเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริการ อปุกรณ์สาํหรับการ
จดัการแสดงและการนําเสนอทั -งอปุกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อปุกรณ์ประเภทแสง (Pro Lighting) อปุกรณ์ประเภท
เสยีง (Pro Audio) และอปุกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ที'มีคณุภาพและทนัสมยั ชั -นแนวหน้าบริษัทหนึ'งในวงการ 
 

ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการจัดทาํสื�อสาํหรับการนําเสนอและศักยภาพในการแข่งขันของ 
บริษัท ดอิายส์ จาํกดั 

หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจดัทําสื'อสาํหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการ 
อยูเ่ป็นจํานวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมีความชํานาญในการจดัทําสื'อสาํหรับการนําเสนออยูเ่พียง
ประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นั -น มีผู้ประกอบการเพียงไมที่'ราย ซึ'งรวมถึงดิอายส์ด้วย ที'สามารถให้บริการจดัทําสื'อ
สาํหรับการนําเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ มีการดําเนินกิจการที'เป็นระบบ และได้รับการ
ยอมรับอยา่งกว้างขวางจากคนในวงการ เพื'อดาํรงความสามารถในการแขง่ขนั ดิอายส์ได้ให้ความสาํคญัในการจดัให้มี
บริการจดัทําสื'อสาํหรับการนําเสนอแบบครบวงจรทั -งสื'อประเภทวดีีโอ สื'อประเภทมลัติมีเดีย สื'อประเภทคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก และสื'อประเภทมลัติวดิีโอ ซึ'งตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลี'ยนแปลงทางเทคโนโลยี ใน
ราคาที'เหมาะสม  นอกจากนั -นบริษัทดิอายส์ยยินดใีห้บริการในการให้คําปรึกษาและให้บริการลกูค้าอยา่งสะดวกสบาย
มากขึ -น ทีมงานและบคุลากรด้านบริการลกูค้ามีหน้าที'ที'จะตอบสนองความต้องการและดแูลลกูค้ามากกวา่ที'อื'นๆ ซึ'งถือ
เป็นกลยทุธ์แบบใกล้ชิดกบัลกูค้าที'จะนํามาซึ'งความคุ้นเคย ความไว้วางใจและกําลงัซื -อในที'สดุ 
 
5) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะการแข่งขนัในอนาคต 

 
 ในปี 2552 เป็นปีที'ยงัคงได้รับผลกระทบจากภาวะการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจตอ่เนื'องจากปี 2551 ซึ'ง
ธุรกิจการจดังานแสดงยงัคงได้รับผลกระทบ จากการลดการใช้จา่ยและการระมดัระวงัในการใช้จา่ยงบประมาณในด้านนี - 
ทําให้ในปี 2552 ที'ผา่นมานบัเป็นปีที'ภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจการจดังานแสดงทวีความรุนแรงมากยิ'งขึ -น อยา่งไรก็ตาม ใน
ปัจจบุนัการจดังานแสดงถือเป็นสิ'งที'จําเป็นทางการตลาดในยคุปัจจบุนั  ทําให้ลกัษณะของงานด้าน Event Management 
จะต้องปรับตวั ให้มีความเฉพาะเจาะจง มีเอกลกัษณ์และปรับเปลี'ยนตามกลุม่เป้าหมายมากขึ -นเรื'อยๆ   อีเว้นท์ที'จะ
ประสบความสาํเร็จจะต้องสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าที'ต้องการสง่สารของแบรนด์ให้กบักลุม่เป้าหมายในงานได้ดีที'สดุ  

สาํหรับอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม Event management ในปี 2553 คาดการณ์วา่จะเติบโตมากกวา่อตัรา
การเติบโตของ GDP จากการใช้จ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และ จากกิจกรรมการสง่เสริมการขายตา่งๆของ
ภาคเอกชน  
 สาํหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในตลาดการจดักิจกรรมในภาคเอกชน คาดวา่ลกูค้าจะมุง่เน้นการจดักิจกรรมที'
สง่เสริมและกระตุ้นยอดขายอยา่งชดัเจน เช่น งานจดัแสดงเพื'อขายสนิค้าและบริการ งานมหกรรมลดราคาสนิค้าตา่งๆ 
โดยเฉพาะลกูค้าในกลุม่ ค้าปลกี และ Consumer product สว่นตลาดอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ'งเป็นกลุม่ที'มีการใช้งบ
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การตลาดทางด้าน Event จํานวนมากอยา่งตอ่เนื'อง จะยงัคงใช้จ่ายงบในการจดังานแสดงยนตรกรรมยานยนต์ประจําปี 
ซึ'งเป็นงานที'สาํคญัของธุรกิจยานยนต์ และโดยเฉพาะในปัจจบุนัตลาดรถยนต์หนัมาให้ความสนใจกบัรถยนต์ประเภท
ประหยดันํ -ามนั และรักษาสิ'งแวดล้อม (Eco Car) 
 สาํหรับลกูค้าในภาครัฐ คาดวา่จะเป็นภาคที'มีบทบาทสาํคญัในการใช้จา่ยในตลาด Event โดยการใช้จา่ยเงิน
ของรัฐ จะมุง่เน้นในกิจกรรมที'เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การทอ่งเที'ยว การค้า และ กิจกรรมที'สง่เสริมภาพลกัษณ์ของ
ประเทศ และการเปิดเขตการค้าเสรีในภมูิภาคอาเซียน (AFTA) นา่จะทําให้การแขง่ขนัเข้มข้นมากยิ'งขึ -น บริษัทที'มี
ศกัยภาพและมีความบคุคลากรที'มีฝีมือระดบัมืออาชีพ ที'สามารถรับงานในระดบันานาชาติได้นั -นยอ่มมีความได้เปรียบ 
 บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ Event ที'ได้รับการยอมรับจากผลงานระดบัชาติ และนานาชาตติลอดระยะเวลา
กวา่ 20 ปีในการดําเนินธุรกิจ ยงัคงมีความมั'นใจในคณุภาพงาน และศกัยภาพในด้านตา่งๆของบริษัทฯ ที'พร้อมในการ
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื'น วา่จะยงัคงรักษาฐานลกูค้า และสร้างยอดขายได้อยา่งตอ่เนื'อง   
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ปัจจัยความเสี�ยง 
 

1.ความเสี�ยงอันเนื�องมาจากความไม่แน่นอนของแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลูกค้า 
 

ปัจจบุนัการจดักิจกรรมสง่เสริการตลาด ถือเป็นเครื'องมือทางการตลาดที'มีประสทิธิภาพ ในการเข้าถึงผู้บริโภค
หรือกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งด ีหลายบริษัทหนัมาให้ความสนใจการจดักิจกรรมทางการตลาดมากขึ -น ควบคูไ่ปกบัการ
โฆษณาซึ'งเป็นเครื'องมือทางการตลาดแบบดั -งเดิม ดงันั -น การให้บริการบริหารการจดังานของบริษัทฯ อาจจะได้รับความ
เสี'ยงอนัเนื'องมาจากการเปลี'ยนแปลงความต้องการของลกูค้า อาทิเช่น การปลี'ยนแปลงนโยบายทางด้านการตลาดขอ
งบริษั การเปลี'ยนแปลงผลติภณัฑ์ การเปลี'ยนแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการเลื'อนระยะเวลาของการจดัทํากิจกรรม
ออกไป เป็นต้น  ซึ'งการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ -นดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือได้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื'องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอยา่งตอ่เนื'องกวา่ 20 ปี   จงึมฐีานลกูค้าทั -งจาก
ภาครัฐและเอกชน ดําเนินธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม นอกจากนี -บริษัทมีนโยบายในการหาลกูค้ารายใหม่ๆ ใน
ประเภทธุรกิจที'หลากหลายเพิ'มขึ -น ซึ'งลกูค้าเหลา่นี -จะใช้การจดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และมี
แนวโน้มที'การสง่เสริมการจําหนา่ยเป็นเครื'องมือสาํคญัที'ใช้สื'อสารไปยงักลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ -น    
 การวางกลยทุธ์บริหารอีเว้นท์ที'เป็นกิจกรรมของบริษัทเอง เพื'อกระจายความเสี'ยงของความไมแ่นน่อนซึ'ง
อาจจะเกิดขึ -นได้และเพื'อการคาดการณ์อนาคตของตนเองได้อยา่งมั'นคงมากยิ'งขึ -น ซึ'งถือวา่ประสบความสาํเร็จในระดบั
ที'นา่พอใจ หลายอีเว้นท์เป็นที'รู้จกัและได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง อาทิเช่น Hands Bangkok Countdown, 
Splashy Songkran Festival เป็นต้น  

ในความเป็นจริงแล้วบริษัทพยายามที'จะรักษาฐานลกูค้าเพื'อตอ่ยอดในปีถดัไปในลกูค้าทกุราย ซึ'งจะเห็นได้
จากการพยายามเอาใจใสก่บังาน ตอ่ยอดผลงานที'ประสบความสาํเร็จของลกูค้า เพื'อรักษางานในอนาคตอยา่งตอ่เนื'อง
บริษัทมีหนว่ยงานดแูลและให้บริการลกูค้าอยา่งใกล้ชิด น้อมรับทกุความเห็นเพื'อแก้ไขและเหนืออื'นใดคือคํานงึถงึ
วตัถปุระสงค์ของใช้งบประมาณของลกูค้าอยา่งคุ้มคา่ที'สดุและวดัประสทิธิภาพของงานที'ทําให้ลกูค้าให้ได้มากที'สดุและ
มีคณุภาพมากที'สดุ  

 
2.ความเสี�ยงอันเนื�องมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี�ยนแปลง

นโยบายของภาครัฐ 
 
ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และจดังานอีเว้นท์ เป็นธุรกิจที'มคีวามเกี'ยวข้องและเชื'อมโยงกบัธรุกิจโฆษณา

และประชาสมัพนัธ์ ซึ'งมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยา่งมาก  การจบัจ่ายใช้สอยของภาค
ประชาชนและการอยูร่อดของธุรกิจ เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์หรือบริการในการใช้สื'อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ ซึ'งรวมถงึการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซึ'งเป็นเครื'องมือทาง
การตลาดเพื'อสง่เสริมการขาย 

เมื'อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตั -งแตส่นิค้าอปุโภคบริโภคไปจนถึงระดบัที'มีผลตอ่ประเทศ เช่น ด้าน
พลงังาน มีความออ่นไหวตอ่สถานการณ์ทางการเมืองคอ่นข้างมาก การดําเนินธุรกิจจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
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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'มคีวาม
ออ่นไหวคอ่นข้างมากกบัสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ  โครงการด้านการจดัอีเว้นท์จงึได้รับผลกระทบจากความ
ไมแ่นน่อนเหลา่นี -ไปด้วย 

 อยา่งไรก็ดี บริษัทเตรียมความพร้อมในกรณีนี -อยูเ่สมอ โดยการพยายามจดัสรรสดัสว่นการสร้างรายได้ไมใ่ห้
พึ'งพาแตด้่านใดด้านหนึ'งไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแตพ่ยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆราย ไมพ่ึ'งพิงลกูค้า
รายใดรายหนึ'งโดยเฉพาะ หรือ กระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด  นอกจากนี -บริษัทฯ มีนโยบาย
รักษาสมดลุของงานที'จะก่อให้เกิดรายได้อยา่งเสมอภาคและอยา่งรอบคอบมากที'สดุ รวมทั -งพยายามวางแนวนโยบายที'
จะพึ'งพางานของตนเอง และมีการวางแผนที'จะบกุในตลาดตา่งประเทศรวมทั -งงานด้านการประชมุสมัมนาและเลี -ยง
รับรองในระดบันานาชาติ เพื'อรักษาเสถียรภาพและไมย่ดึติดอยูก่บังานภายในประเทศเทา่นั -น  

 
3.ความเสี�ยงอันเนื�องมาจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่  การปรับตัวของลกูค้าและการ

ปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้นท์ของวงการเอเยนซี�โฆษณา 
  

 มลูคา่ทางการตลาดของธุรกิจการบริการจดังานอีเว้นท์เพิ'มมากขึ -นในแตล่ะปี ตวัเลขยอดรายได้ที'
นา่สนใจทําให้มีผู้ประกอบการทั -งที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจอยูก่่อนแล้ว เช่นบริษัทโฆษณาเอเยนซี' บริษัทสื'อและรายการทีวี
ตา่งๆ แม้แตบ่ริษัทที'ให้บริการด้านประชาสมัพนัธ์ ก็เริ'มกําหนดทิศทางเริ'มปรับตวัที'จะหาลูท่างเข้ามาสร้างมลูคา่สร้าง
รายได้จากตลาดธุรกิจบริหารการจดังานอีเว้นท์บ้าง โดยพยายามใช้จดุเดน่ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวก
ธุรกิจการจดังานอีเว้นท์เข้าไปร่วมด้วย การเติบโตในบริษัทเหลา่นี -ในหมวดอีเว้นท์ก็สง่ผลให้การแขง่ขนัในธุรกิจทวคีวาม
รุนแรงเพิ'มมากขึ -น อยา่งไรก็ดี ความชํานาญในเรื'องของการจดังานอีเว้นท์ในประเภทตา่งๆ เป็นเรื'องประสบกาณ์และ
ความเชี'ยวชาญเฉพาะ  แม้บริษัทเหลา่นี -จะพยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื'อมาดแูลและจดังานเอง และเพื'อประโยชน์ใน
ด้านของการประหยดัต้นทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความเชี'ยวชาญของบคุลากรคงยงัไมส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและ
จดังานอีเว้นท์ที'มีมาตรฐานเทา่เทียมกบับริษัทที'ทํางานด้านนี -โดยตรงได้ 

 นอกจากนี -แล้ว ตลาดอีเว้นท์ยงัมคีวามเคลื'อนไหวของผู้ประกอบการหรือลกูค้าในอดตีที'สั'งสมประสบการณ์
และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ที'บริษัทฯ หรือบริษัทที'ทํางานด้านอีเว้นท์อื'นๆ จดังานให้มาก่อน เกิดการปรับตวั เรียนรู้และจดั
งานอีเว้นท์เองโดยไมต้่องอาศยับริษัท Event Management ที'ทําด้านนี -โดยตรงในบางครั -ง อตุสาหกรรมอีเว้นท์ในปัจจบุนั
จึงไมเ่พียงแตม่ีคูแ่ขง่และมกีารแขง่ขนัที'เพิ'มสงูขึ -นมากเทา่นั -น แตย่งัต้องปรับตวัและรักษาคณุภาพให้ดียิ'งๆ ขึ -นไป พร้อม
กนันั -นยงัต้องสร้างการยอมรับจากความสาํเร็จของงานจากลกูค้า และพยายามพฒันาศกัยภาพทั -งในด้านการบริการ 
เทคโนโลยี หรือรูปแบบการนําเสนอ อยา่งตอ่เนื'องอยูเ่สมอ  

บริษัทฯ ได้พฒันาและสง่เสริมการสร้างคณุภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ'งขึ -น ด้วยการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหมที่'สอดคล้องกบังานอีเว้นท์ มีทีมงานดแูลลกูค้าและให้คาํปรึกษาอยา่งใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที'มี
คณุภาพในมมุมองใหม่ๆ  ที'เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยูเ่สมอ เช่น การหาเครื'องมือทางการตลาดใหม่ๆ  หรือสร้าง
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ความร่วมมือกบัเจ้าของเทคโนโลยีนั -นๆ เพื'อร่วมกนัทํางานและเกิดการถา่ยทอดความรู้ ที'ชว่ยสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
หนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื'อง รวมทั -งใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทกุๆด้านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยงัตลาดตา่งประเทศ เพื'อลดความเสี'ยงจากการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศ  
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

1) โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายชื'อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่10 รายแรก ณ วนัที' 16 มีนาคม 2552 เป็นดงันี -    

 ลาํดับที� รายชื�อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น

1 กลุม่คณุาวงศ์ 87,335,100     58.22%

 - บริษัท เอส.คิวบคิ จํากดั *

 - นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์

 - นางสรีุย์  คณุาวงศ์

 - นายเยี'ยม  คณุาวงศ์

 - นายชเล  คณุาวงศ์

 - นายคงคณุ  คณุาวงศ์

 - นายสนัติ  คณุาวงศ์

 - นางสาววรพร  คณุาวงศ์

 - นายเสริมพงษ์  คณุาวงศ์

 - นางสาวอษุณี  เกิดพึ'งบญุประชา

2 นายเอนก  แซโ่ง้ว 2,515,000       1.68%

3 นายวิศณ ุ สกลุพิเชฐรัตน์ 2,294,000       1.53%

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 2,142,800       1.43%

5 นางสาวชนดัดา  ชํานาญเวชกิจ 2,946,300       1.96%

6 นางสาวณฐัภคัว์  สกโุณดม 1,991,700       1.33%

7 นายวีรชยั  อาภาสกลุ 1,600,000       1.07%

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

9 นางวราณี  เสรีวิวฒันา 1,050,000       0.70%

10 นางสาววชิราภรณ์  เจริญชนิกานต์ 1,050,000       0.70%
 

หมายเหตุ : * ตระกลูคณุาวงศ์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของบริษัท เอส. คิวบิค จํากดั 
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2) โครงสร้างการจัดการ 

 
การจัดการโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2552 

 
 

ประวัติความเป็นมาและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญ 
 
บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั -งขึ -นเมื'อวนัที' 5 มิถนุายน 2534 โดยนายเสริมคณุ 
คณุาวงศ์ และนางสรีุย์ คณุาวงศ์ เพื'อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) ประเภท
งานบนัเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: 
MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสนิค้า (Exhibition & Trade Show) และงานสง่เสริมการตลาดและสง่เสริมการ
จดัจําหนา่ย (Marketing & Promotion) ด้วยทนุจดทะเบียนเริ'มแรก 1 ล้านบาท และมีพนกังานในชว่งเริ'มแรก
จํานวน 4 คน ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที'สาํคญัของกลุม่บริษัท แสดงได้โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี - 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
Human  

Resource  

CME  
Unit 

CM Event 
Unit 

  

 
CFO CEO 

Office 
  

Finance & Account 

Legal 

CM-Art  
Unit 

C-MEX 
Unit 

CM MICE 
Unit 

ประธานเจ้าหน้าที0บริหาร (CEO) 
นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ 

IT 

Facility 
Management 

  

Business  
Development 

Corporate 
Communication 

Internal Audit 
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญของกลุ่มบริษัท 
พัฒนาการในช่วงแรก 
 

ปี พฒันาการที'สาํคญั 

พ.ศ. 
2529 

นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้จดัตั -งบริษัท ดิอายส์ จํากดั ขึ -นเป็นบริษัทแรกในกลุม่บริษัท 
เพื'อให้บริการผลติสื'อประเภทมลัติมิเดยี และมลัตวิิชั'น ในขณะนั -น นบัได้วา่ดิอายส์เป็น
หนึ'งในบริษัทผู้ให้บริการผลติประเภทสื'อมลัติมิเดยี และมลัติวชิั'น ชั -นนําของประเทศ
ไทย 

พ.ศ. 
2533 

บริษัท พรีเซนเตชั'น มีเดีย ซพัพลายส์ จํากดั (ในปัจจบุนัเปลี'ยนชื'อเป็นบริษัท พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ จํากดั) ได้รับการจดัตั -งขึ -น เพื'อให้บริการสนบัสนนุทางด้านเครื'องมือสาํหรับ
การแสดงและการนําเสนอแกด่ิอายส์ 

พ.ศ. 
2534 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั ได้รับการจดัตั -งขึ -น เพื'อให้บริการบริหารการจดังาน 
ซึ'งนบัได้วา่ในช่วงนั -น บริษัทฯ เป็นหนึ'งในผู้บกุเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน ใน
ประเทศไทย 

พ.ศ. 
2535 

ผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้รวมการดําเนินงานของทั -งสามบริษัทเข้าด้วยกนั และจดัตั -ง
กลุม่บริษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึ -น ซึ'งนบัได้วา่ ในชว่งนั -นกลุม่บริษัทดิอายส์
เป็นหนึ'งในไมกี่'บริษัทที'สามารถให้บริการบริหารการจดังานได้แบบครบวงจร  

 
 

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของกลุ่มบริษัท 

ปี พฒันาการที'สาํคญั 
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) และงานการประชมุสมัมนา (MICE) มากขึ -น เนื'องจากเลง็เห็น
วา่ธุรกิจทั -งสองประเภทนา่จะมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตที'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 65 th Annual Conference of the International Federation of 
Library Association) ซึ'งมีบรรณารักษ์กวา่ 2000 คน จากทั'วโลกมาร่วมประชมุ
ด้วย 

พ.ศ. 2544 ผู้บริหารของพีเอ็มได้เปลี'ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเน้น
การให้บริการทางด้านเครื'องมือสาํหรับการจดัการแสดงและการนําเสนอแบบ
ครบวงจร (Production Solutions Management) ทั -งในด้านแสง (Pro 
Lighting) ด้านภาพ (Pro Image) ด้านเสยีง (Pro Sound) และด้านเทคนิค
พิเศษ (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 กลุม่บริษัทมีการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถือหุ้นครั -งใหญ่เพื'อ
เตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่โดยการเพิ'มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯจาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลาํดบั 
นอกจากนี - ยงัมกีารเปลี'ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยบริษัท
ฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็ม และดิอายส์ ในสดัสว่นร้อยละ 99.997 และ 99.84 
ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้วของแตล่ะบริษัท ตามลาํดบั สว่น บริษัท เอส. คิว
บิค จํากดั นั -นกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชนในเดือนธนัวาคม 2546 และเปลี'ยนชื'อเป็น บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไน
เซอร์ จํากดั (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited) 

พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ'มเงินลงทนุในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั  โดยบริษัทถือหุ้นของ
พีเอ็มในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว 135 ล้านบาท 
(เดมิ 39.90 ล้านบาท) และได้เพิ'มเงินลงทนุในบริษัท ดิอายส์ จํากดั โดยบริษัท
ถือหุ้นของดิอายส์ในสดัสว่นร้อยละ 99.45 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว 15 
ล้านบาท (เดิม 5 ล้านบาท)  

พ.ศ. 2548 บริษัทได้ลงทนุในบริษัท ซ-ีเม็กซ์ เอ็กซิบิชั'น จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของซ-ีเม็กซ์
ในสดัสว่นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว 3 ล้านบาท และได้ลงทนุใน
บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูีพี จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูี
พี ในสดัสว่นร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนที'ชําระแล้ว 1 ล้านบาท 
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พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทนุใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  
75 

พ.ศ. 2550 บริษัทเป็นผู้จดังานที'ได้รับการยอมรับในระดบันานาชาติ ได้แก่ การจดัพิธีเปิด-
ปิด การแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัโลก ฤดรู้อน ครั -งที' 24 และ การจดังานแสดง
แสงสเีสยีง Legend of Angkor Wat ที'ประเทศกมัพชูา นอกจากนี -บริษัทได้
ลงทนุในบริษัท เอ ลิ -งค์ จํากดั โดยบริษัทถือหุ้นของเอ ลิ -งค์ในสดัสว่นร้อยละ 
99.99 ของทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื'อให้บริการด้านการเป็นตวัแทน ผู้
ประสานงาน ในการจดัหาการแสดง และโชว์ตา่งๆ ทั -งในและตา่งประเทศ  

พ.ศ. 2551 บริษัทได้ทําการขยายการลงทนุโดยการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กโปซิชั'น 
เทคโนโลยี จํากดั ซึ'งให้การบริการในด้านการตดิตั -งระบบสาธารณโูภคที'
เกี'ยวข้องกบัการจดัอีเว้นท์  โดยถือหุ้นในสดัสว่น 40%  และ ในปีนี - บริษัทฯ
ประสบความความสาํเร็จได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ด้านแนวคดิ 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. 2552 บริษัทได้มีการเปิดตวัแผนก CM MICE เพื'อรองรับงานการจดัประชมุและสมันา 
โดยทีงานที'มีปะสบการณ์ในกาจดัประชมุและสมันาระดบันานาชาติ และวาง
นโยบาย ASEAN Platform เพื'อให้สอดคล้องกบัการเปิดเขตการค้าเสรี อาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2553 

 
 

วัตถุประสงค์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
   
 ตลอดเวลากวา่ 20 ปี นบัตั -งแตก่ารก่อตั -งบริษัทฯ บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการดาํเนินธุรกิจอยู ่4 ประการ อนั
ได้แก่  

1. การดาํเนินธุรกิจเพื'อให้บริษัทฯเป็นกิจการผู้ให้บริการบริหารการจดังานที'เป็นของคนไทยซึ'งมี 
มาตรฐานในการให้บริการ และสามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติ (International Standard Thai Event 
Management Company) 

2. การรักษาสถานะความเป็นหนึ'งในผู้ นําในธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทย 
(Maintain Leadership in the Event Management Business in Thailand) 

3. การดาํเนินธุรกิจโดยเน้นหลกับรรษัทภิบาล เพื'อก่อให้เกิดผลประโยชน์ที'เทา่เทียมกนัแก่ผู้ ที'เกี'ยวข้อง 
ทกุฝ่าย (Good Corporate Governance to Balance Interest of Stakeholders) 
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4.       การเป็นพลเมืองที'ดีของสงัคมไทยโดยให้การสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรมไทย (Good Citizen for 
Thai Society by Supporting Thai Art and Culture) 

 
 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
 

บริษัทมีเป้าหมายที'จะรักษาสถานะการเป็นหนึ'งในผู้ นําตลาดในธุรกิจบริหารการจดังาน สาํหรับกิจกรรมการ
จดัการประชมุสมัมนา และการจดังานบนัเทิงสาธารณะ และเพิ'มสว่นแบง่ตลาดในธุรกิจบริหารการจดังานสาํหรับงาน
นิทรรศการและแสดงสนิค้า และกิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการจดัจําหนา่ย โดยเน้นการพฒันาคณุภาพและ
มาตรฐานของการให้บริการ เพื'อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า นอกจากนี - บริษัทฯ ยงัมี
เป้าหมายที'จะเพิ'มยอดรายได้และกําไรของบริษัทฯ โดยมุง่เจาะตลาดที'คาดวา่จะมีศกัยภาพในการเติบโตที'ดี อนัได้แก ่
ตลาดงานบนัเทิงสาธารณะ  ตลาดการจดัประชมุสมัมนา และตลาดงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ นอกจากนี -ยงัได้มี
การจดัและบริหารงานในรูปแบบของกิจกรรมบนัเทิง ซึ'งจดัโดยบริษัทฯ เองด้วย และในชว่งที'ผา่นมา ผู้บริหารของบริษัท
ฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรมไทยเนื'องจากเห็นวา่ศิลปะและวฒันธรรมเป็นสิ'งที'ชี -ให้เห็นถงึ
ความเป็นไทย โดยให้การเชิดช ู สนบัสนนุและสง่เสริมศิลปะ และวฒันธรรมไทยในแขนงตา่งๆ  และเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที'สาํคญัอีกประการหนึ'ง คือ การดาํรงตนเป็นพลเมืองที'ดีของสงัคมไทยของทั -งผู้บริหารและ
พนกังานของกลุม่บริษัทฯ และของทกุบริษัทภายในกลุม่  
 

3)การจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั -งสิ -นจํานวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี - 
 
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 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  
 

*    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื'อผกูพนับริษัทฯ คือ นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ หรือ นางสรีุย์  คณุาวงศ์   
ทา่นใดทา่นหนึ'งลงลายมือชื'อ และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 
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*** กรรมการอิสระ 
**** กรรมการตรวจสอบที'มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

 
คุณสมบัติ และการแต่งตั  งคณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบ  

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ และมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
หรือไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั -งหมดอยา่งใดอยา่งหนึ'งที'มากกวา่ 

 

2. กรรมการมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั โดยมวีาระในการดํารง
ตําแหนง่ 2 ปี 

 

3. การแตง่ตั -งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยเสนอชื'อบคุคลพร้อมประวตัิ
เพื'อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผา่นคณะกรรมการบริษัท เพื'อพิจารณานําเสนอขอรับการอนมุตัิแตง่ตั -ง
จากที'ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั -งนี - กระบวนการสรรหาดงักลา่ว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ
ชื'อบคุคลเพื'อเข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกได้ด้วย 

  

คณุสมบตั ิ 

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่
การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการที'จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและ
ตดัสนิใจ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั เพื'อให้คณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้การนําของประธานกรรมการสามารถกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ จึงกําหนดให้ประธานกรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตั -งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยา่งน้อย 3 คน โดยทั -งหมดต้องเป็นกรรมการ
อิสระตามคณุสมบตัิที'กําหนดไว้ในหวัข้อกรรมการอิสระ และอยา่งน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือ
การเงิน เพื'อทําหน้าที'ตรวจสอบและกํากบัดแูลการดาํเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึกํากบัดแูลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคมุภายใน การคดัเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชี และการพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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        โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั -ง โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทดงันี - 

                

ชื�อ - สกลุ ตําแหนง่ จํานวนคร ั�งที�เขา้ประชุม

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  8/8

รศ. จมุพล  รอดคําดี กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  8/8

นายอนันต ์ เกตพุทิยา กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ  8/8

นายเสรมิคณุ  คณุาวงศ์ กรรมการ  7/8

นางสรุยี ์ คณุาวงศ์ กรรมการ  8/8

นางสาวอษุณี  เกดิพึ&งบญุประชา กรรมการ  8/8  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระทั -งหมดจํานวน 3 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี - 

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

โดยมีนายวฒุิพนัธ์  ธนะเมธานนท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
  

 โดยในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั -ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี - 

 

  

ชื'อ - สกลุ ตาํแหนง่ จํานวนครั -งที'เข้าประชมุ

รศ.จมุพล  รอดคาํดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

นายรัตนาวธุ   วชัโรทยั กรรมการ 3/4

นายอนนัต์  เกตพิุทยา กรรมการ 4/4  
 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

1. ต้องมีภาวะผู้ นํา มวีิสยัทศัน์ มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการที'จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตดัสนิใจ โดยคํานงึถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั 

 

2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 (หนึ'ง) ของจํานวนหุ้นที'มีสทิธิออกเสยีงทั -งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมคีวามขดัแย้ง 
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3. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที'ปรึกษาที'ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที'อาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 
คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ'งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที'ในระดบับริหารจํานวน  7  ท่าน* 
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 1 
 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
         บริษัท ไมม่ีคณะกรรมการสรรหาในการคดัเลอืกบคุคลที'จะแตง่ตั -งเป็นกรรมการ กรรมการทกุทา่น

ได้รับการแตง่ตั -งจากที'ประชมุผุ้ ถือหุ้น 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(1) คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2552 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี -ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน
รวมทั -งสิ -น 1.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี - 
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หน่วย : บาท

ชื�อ - สกลุ ตําแหนง่ คา่เบี�ยประชุม

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 400,000                       

รศ. จมุพล  รอดคําดี กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000                       

นายอนันต ์ เกตพุทิยา กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 240,000                       

นายเสรมิคณุ  คณุาวงศ์ กรรมการ 200,000                       

นางสรุยี ์ คณุาวงศ์ กรรมการ 200,000                       

นางสาวอษุณี  เกดิพึ&งบญุประชา กรรมการ 200,000                       

นางสาวสวุล ี เลศิตระกลู กรรมการ (ลาออกเมื&อ วันที& 10 ส.ค. 52) 100,000                       

รวม 1,640,000                    

    
(2) คา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัท 

ในปี 2552 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนสัให้คณะผู้บริหารของบริษัท ซึ'ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที'ในระดบับริหารจํานวน 7 ทา่นดงัมีรายนามแสดงไว้ในเอกสารแนบท้าย 1.1 รวม
เป็นเงินทั -งสิ -น 14.4   ล้านบาท 

 
จาํนวนพนักงาน 

         ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมกนัทั -งหมด 363 คน คิดเป็นพนกังาน  
                    ประจําทั -งสิ -น 351 คน และพนกังานชั'วคราวทั -งสิ -น 12 คน ดงัตอ่ไปนี - 

  -บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีพนกังานประจําทั -งสิ -น  143 คน      
                        และพนกังานชั'วคราวรวมทั -งสิ -น 11 คน   
  -บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั มพีนกังานประจําทั -งสิ -น 140 คน 
  -บริษัท ดิอายส์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั -งสิ -น  25 คน 
  -บริษัท เวิคร์แมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั -งสิ -น  5 คน 
                         และพนกังานชั'วคราว 1 คน 
  - บริษัท เอ็กซ์โปซิชั'น เทคโนโลยี จํากดั พนกังานประจําทั -งสิ -น 38 คน 

 
4)การปฏิบัตติามหลกักาํกับดแูลกิจการที�ด ี

 

หมวดที� 1 . สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคมุผา่นบริษัทผา่นการแต่งตั -งคณะกรรมการให้ทําหน้าที'แทนตน 
และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี'ยวกับการเปลี'ยนแปลงที'สําคัญของบริษัท ซึ'งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้
ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที'ดี และได้กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื'อสร้างมั'นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
การคุ้มครองสทิธิขั -นพื -นฐาน ด้วยความเชื'อที'วา่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะสามารถพฒันา
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องค์กรให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจต่อไปได้ อีกทั -งยงัเป็นการสร้างความเชื'อมั'นให้แก่ผู้ เกี'ยวข้องทกุฝ่าย ซึ'งจะนําประโยชน์
สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี'ยวข้องโดยรวม จึงได้กําหนดนโยบายเกี'ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี - 

• ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนัในสทิธิตา่ง ๆ ที'พงึมีและพงึได้ 

• ในการประชมุสามญัประจําปี คณะกรรมการได้กําหนดให้ บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั -งข้อมลู
ประกอบการประชมุวาระตา่ง ๆ ตลอดจนข้อมลูทั -งหมดที'เกี'ยวข้องกบัเรื'องที'ต้องตดัสินใจในที'ประชุม ให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนันดัประชุมอย่างน้อย 14 วนั และยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านทาง 
Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนที'จะจดัสง่เอกสาร เพื'อเปิดโอกาสให้ผู้ประชุม
ได้ศึกษาข้อมูลลว่งหน้า บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั'วโมง
เสมอ ทั -งนี -คณะกรรมการได้จัดให้มีการบนัทึกการประชุมที'ผ่านการรับรองจากผู้ ถือหุ้น และพร้อมที'จะให้
ผู้ เกี'ยวข้องตรวจสอบได้  

• ก่อนเริ'มประชุมทุกครั -ง ประธานกรรมการจะชี -แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และในระหว่างการ
ประชมุ ประธานจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมทั -งเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั -งให้ข้อเสนอแนะ
ตา่ง ๆ ในการดําเนินงานของบริษัทในระหวา่งการประชมุ โดยไมม่ีการจํากดัเวลา และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นลว่งหน้าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง Website: http://www.cmo-

group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้วย 
• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั -ง คณะกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชุม และได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้

ถือหุ้นในเรื'องที'เกี'ยวข้อง 

 

หมวดที� 2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม มีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้มี
การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี - 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิ'มวาระการประชุม หรือเสนอชื'อบุคคลเพื'อดํารงตําแหน่งกรรมการ
ลว่งหน้า ผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th  

• ผู้ ถือหุ้นที'เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่เพิ'มวาระการประชุมที'ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าต่อผู้ ถือหุ้นรายอื'น
โดยไมม่ีความจําเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัที'ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

• ผู้ ถือหุ้นที'ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุออกเสยีงในการประชมุ 

โดยใช้ใบมอบฉนัทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื'อกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที'สาํคญัเกี'ยวกบัรายการเกี'ยวโยง เพื'อความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการที'มีสว่นได้เสยี จะไมม่ีสทิธิในการออกเสยีง 

• บริษัทเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเลอืกผู้ ที'จะดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

• บนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และจดัสง่รายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ กลต รวมทั -ง
เผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir 

• บริษัทมีการจดัทําข้อพึงปฏิบตัิเกี'ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือ
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เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที'ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื'อสตัย์ สจุริต อย่างมีจริยธรรม และ
คณุธรรม อีกทั -งไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื'อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  

 

หมวดที� 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วตาม

ตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที'ได้ทําไว้กบับริษัท ผู้ ที'มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, เจ้าหนี -, 
ลกูค้า, คูแ่ขง่ ,ผู้สอบบญัชี, ผู้ประเมินอิสระ และชมุชน โดยมีความเทา่เทียมกนัในการให้โอกาส และปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค
ตามแตล่ะกลุม่ ทั -งนี -บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ที'มีสว่นได้เสยีดงันี - 

• ลกูค้า - CMO Group มีการปฏิบตัิตามสญัญาอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับลกูค้าอย่างสมํ'าเสมอ 
เพื'อให้สามารถสร้างสรรค์งานที'มีคณุภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน ตรง
เวลา 

• พนกังาน – CMO Group สรรหา คดัเลือก และบรรจุพนกังาน โดยคํานึงถึงวฒุิ ประสบการณ์ ความสามารถ 
เพื'อให้ทํางานในตําแหน่งที'เหมาะสม รวมทั -งส่งเสริมพนกังานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานอย่างเท่า
เทียมกนั 

• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดกฏหมาย และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานที'กํากบัดแูล
อยา่งเคร่งครัด และพร้อมให้การสนบัสนนุโครงการจากภาครัฐ เพื'อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

• ผู้ ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ค้า/ผู้ขายราย
ใหม ่เข้ามานําเสนอสนิค้า/บริการอยา่งสมํ'าเสมอ 

• คู่แข่ง – CMO Group ถือปฏิบตัิต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีสว่นร่วมในการก่อตั -งสมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจดังาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื'อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คณุภาพ อีกทั -ง
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management ให้กบัประชาชนที'สนใจ 

• สงัคม – CMO Group ได้กําหนดนโยบายเพื'อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม เช่นการจดังานที'แสดงถึงศิลปวฒัธรรมตา่งๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจดังาน
ต่างๆ เพื'อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการอนุรักษ์สิ'งแวดล้อม  ซึ'งมีนโยบายให้
สอดแทรกการรณรงค์เพื'อรักษาสิ'งแวดล้อม เช่นการนําเสนอของที'ระลึกที'เป็นมิตรกับสิ'งแวดล้อมให้แก่
ลกูค้าของบริษัท เป็นต้น 

 

หมวดที� 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื'องเกี'ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที'มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ
ผู้ลงทนุที'ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เชื'อถือได้ สมํ'าเสมอ และทนัต่อเวลา ซึ'งฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญัและยึดถือ
ปฏิบตัิมาโดยตลอด นอกจากนี -บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าที'ในการติดต่อกบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ ภาครัฐที'เกี'ยวข้อง และบคุคลทั'วไป เพื'อนําเสนอข่าวสารและสร้างความมั'นใจว่าบริษัทฯ สามารถจะเปิดเผย
ข้อมลูที'สาํคญัได้อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที'กําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมลูบางสว่นทั -งภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir 
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• คณะกรรมการได้รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที'ดีรวมทั -งการประเมินการควบคุมภายในผ่าน
รายงานประจําปี 

• ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุม จํานวน 8 ครั -ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครั -ง โดยทกุครั -งที'บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้ง
ให้กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั -งจดัสง่วาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่กรรมการทกุ
ทา่น 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ'งแวดล้อม และสงัคม 

• เปิดเผยนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

• บริษัทมีการเปิดเผยรายการที'เกี'ยวโยงกันในงบการเงิน โดยได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั'ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

• เปิดโอกาสให้บคุคลทั'วไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที� 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที'มีภาวะผู้ นํา, วิสัยทัศน์ มีคุณสมบัติหลากหลายทั -งในด้านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที'เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื'อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี -  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
• บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ'งสดัส่วนของกรรมการ

อิสระมีจํานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั -งหมดตามมาตรฐานที'ดีที'ถูกกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็น
บคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที'บริหาร นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะถกูกําหนดโดยคณะ
ผู้บริหารซึ'งประกอบด้วยเจ้าหน้าที'ในระดบับริหารจํานวน 7 ท่าน เพื'อให้มั'นใจได้ว่าการวางแผนและ
การตดัสนิใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ถกูผกูขาดโดยบคุคลเพียงคนเดียว หรือกลุม่บคุคล
เดียว 

• ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั -ง คณะกรรมการต้องออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 หรือจํานวนใกล้ที'สดุ
กบัสว่น 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการทั -งหมด โดยในปีแรกและปีที'สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท
ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการผู้ ที'อยู่ในตําแหน่งนานที'สดุเป็นผู้ออก
จากตําแหนง่ คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่ของกรรมการแต่
ละทา่นให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 

• เพื'อให้เกิดการถ่วงดลุอํานาจในการบริหาร คณะกรรมการจึงได้กําหนดอํานาจของประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จดัการ (ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร) ไว้อยา่งชดัเจน โดยตําแหนง่ประธานกรรมการ และ
กรรมการการผู้จดัการของบริษัท มิได้เป็นบคุคลเดียวกนั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้คดัเลือกกรรมการอิสระ ที'มิได้เป็นพนกังานของบริษัท เพื'อดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท 
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• บริษัทมีประธานเจ้าหน้าที'การเงินเป็นเลขานกุารประจําบริษัทซึ'งทําหน้าที'ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย 
และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที'คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบตัิตาม 

2. กรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั -งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ'งประกอบไปด้วย กรรมการที'มีความเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยกรรมการทั -ง 3 ท่าน
ดงักลา่ว มิได้มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที'บริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัท เพื'อช่วยในการกํากบัดแูล
กิจการ  

 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัททําหน้าที'พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี'ยวกบัการดําเนินงานในเรื'องที'
สาํคญัของบริษัท รวมถึงการควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานได้โดยบรรลเุป้าหมาย ตามกลยทุธ์ 
แผนงาน และงบประมาณประจําปีที'ได้กําหนดไว้ 

• คณะกรรมการยดึถือข้อพงึปฏิบตัิเกี'ยวกบัจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที'ตามภารกิจของ
บริษัทฯ ด้วยความซื'อสตัย์ สจุริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื'อให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ที'
กําหนดไว้ 

• บริษัท มีนโยบายที'จะหลีกเลี'ยงมิให้เกิดรายการที'เกี'ยวโยงกนั หรือรายการที'ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ด้านผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตามกรณีที'เกิดรายการที'เกี'ยวโยงกนั บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที'
เกี'ยวข้องรวบรวมข้อมูลที'เกี'ยวกับรายการเกี'ยวโยงกันดงักล่าว ก่อนที'จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื'อพิจารณาให้ความเห็น และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเพื'อพิจารณา
อนมุตัิ โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการทํารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนมุตัิทํารายการนั -นๆ ทั -งนี -
เพื'อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที'จะปรากฎ
ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ -นตามมาตรฐานการบญัชีที'ได้รับการรับรอง
ทั'วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที'เหมาะสม และมีการปฏิบตัิอย่างสมํ'าเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทั -งมีการเปิดเผยข้อมลูที'สําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

• คณะกรรมการบริษัทมีการควบคมุ ดแูลการดําเนินงานในด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
o การสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน  
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o ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 

o พิจารณาคัดเลือกแต่งตั -งผู้ ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

• บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ'งกําหนดให้ต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 
3 เดือนต่อครั -ง คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมล่วงหน้า และมีการนัดหมายประชุมพิเศษ
เพิ'มเติมตามความจําเป็น โดยในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 8 ครั -ง ทกุครั -งที'
บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทุก
ทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั -งจดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่กรรมการทกุท่าน โดยใน
การประชมุแตล่ะครั -ง กรรมการแตล่ะทา่นสามารถที'จะแสดงความคิดเห็นต่อที'ประชุมได้อย่างมีอิสระ 
และมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุ และจดัทํารายงานการประชมุ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ'งครั -งต่อ 3 เดือน โดย
ในปี 2552 มีการประชมุทั -งสิ -น 4 ครั -ง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที'เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดทํารายงานการประชุม ซึ'งในการประชุมแต่ละครั -ง เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า พร้อมทั -งจดัสง่วาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมแก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์ เมื'อมีวาระที'จะต้อวพิจารณางบการเงินในการ
ประชุมกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต และประธานเจ้าหน้าที'การเงิน
เข้าร่วมประชมุ เพื'อให้ความเห็นตอ่งบการเงิน  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

• บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ และได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที'จะดึงดูดและรักษากรรมการที'มี
คุณสมบัติที'ต้องการ ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที'ในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที'คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ'งเชื'อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที'บริหารแต่ละท่าน รวมทั -งผลการประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการ
พิจารณา 

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสง่เสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เกี'ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท อนัได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื'อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื'อง เช่น การส่งบุคคลที'เกี'ยวข้องเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที'ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมที'เกี'ยวข้องได้จดัขึ -น เป็นต้น 

 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

40 
 

5)มาตราการดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยการระมดัระวงัข้อมลูในงบการเงิน ไมใ่ห้ผู้ ที'ไมม่ีสว่น

เกี'ยวข้องกบังบการเงินทราบข้อมลูก่อนการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และ บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
รับทราบถึงแนวทางที'เหมาะสม เกี'ยวกบัการซื -อขายหุ้นในช่วงที'มกีารเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการซื -อขายหุ้นในชว่ง 
1 เดือนก่อนการเผยแพร่และ 1 อาทิตย์หลงัการเผยแพร่งบการเงิน 

 
6)การควบคุมภายใน 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ'งมกีารปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที'
คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้กํากบัดแูล ตามข้อกําหนดที'ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee Charter) โดยยดึหลกัเกณฑ์ที'กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นวา่ บริษัทมี
ระบบการกํากบัดแูลกิจการที'ดีตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคมุภายในที'เหมาะสมเพียงพอ ระบบการ
ควบคมุภายในไมม่ีรายการที'เป็นผลกระทบตอ่บริษัทที'เป็นสาระสาํคญั 
 
การควบคุมภายใน 
CMO Group ได้มีการกําหนด และพฒันาระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทั -ง
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน, การประเมินความเสี'ยง และการตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื'อง โดยมีการจดัโครงสร้าง
องค์กรที'เหมาะสมกบัแผนธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจที'เปลี'ยนแปลงอยา่งตอ่เนื'อง กําหนดหน้าที'ความรับผิดชอบ
ของแตล่ะสายงาน กระจายอํานาจให้มกีารสอบยนักนัอยา่งเป็นอิสระ บริษัทคดัเลอืกบคุลากรโดยพิจารณาจากคณุภาพ, 
ประสบการณ์ และความเหมาะสมตอ่ตาํแหนง่งาน  รวมทั -งจดัทําแนวปฏิบตัิและคูม่ืออํานาจดาํเนินการที'เหมาะสมกบั
ธุรกิจ เพื'อให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที'มีประสทิธิภาพเพียงพอ และเป็นไปตามตามหลกัการดแูลกิจการที'ด ี
 
การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีอิสระ โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เครื'องมือในการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อความเป็นอิสระ อนัเป็นผลให้บรัษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในที'ดี รวมทั -งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้
บริษัทปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี -คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วมพิจารณา
ความน่าเชื'อถือในความถกูต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตาม
แนวทางการกํากบัดแูลกิจการที'ดี 
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6)นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล และสาํรองตามกฏหมาย ทั -งนี -ขึ -นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีที'ผา่นมา และ 
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ   

พีเอ็มและดิอายส์มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฏหมาย  ทั -งนี -ขึ -นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ โครงการใน
การดาํเนินธุรกิจในอนาคตของแตล่ะบริษัท 
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รายการระหว่างกัน 
 
รายชื�อกิจการที�บริษัทถอืหุ้นตั  งแต่ร้อยละ 10 ขึ  นไป 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น(%)

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดังาน หุ้นสามญั 1,349,991 99.99

แสดงและการนําเสนอ

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจดัทําสื'อสําหรับการนําเสนอ หุ้นสามญั 149,918 99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบิชั'น ออกแบบก่อสร้าง ตกแตง่งานแสดงสนิค้า หุ้นสามญั 27,000 90.00

และงานนิทรรศการ

บจก.ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูีพี จดัการประกวดคาราโอเกะทั -งใน หุ้นสามญั 4,996 49.96

และต่างประเทศ

บจก.บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ รับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ หุ้นสามญั 750 75.00

งานนิทรรศการและงานบนัเทิง

บจก.เอ ลิ -งค์ ให้บริการจดัหาการแสดงประกอบ หุ้นสามญั 99,993 99.99

การจดักิจกรรม

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลชูั'น ให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดังาน หุ้นสามญั 26,667 33.33

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์) แสดงและการนําเสนอ

บจก.เอ็กซ์โปซิชั'น เทคโนโลยี ให้บริการติดตั -งอปุกรณ์ไฟฟ้าและ หุ้นสามญั 20,000 40.00

ระบบสาธารณปูโภคในการจดักิจกรรม

กิจการร่วมค้าดรีมบอกซ์ และ จดัการแสดงละครเพลง 50.00

ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์
 

 

 
รายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลอื'นที'อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหวา่งกนัรวมทั -งมลูคา่
ของรายการระหวา่งกนักบับคุคลที'อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินใน
หวัข้อ 4    การทํารายการระหวา่งกนันี - เป็นไปตามธุรกิจปกต ิ โดยเป็นราคาที'ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามราคา
ตลาดที'เหมาะสม   
 
ขั  นตอนการอนุมัติเข้าทาํรายการระหว่างกนั 
 บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยจะทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที'อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก็ตอ่เมื'อได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที'ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนทํารายการ  ทั -งนี -ขึ -นกบัขนาดรายการตามที'ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด อยา่งไรก็ตามรายการที'กรรมการหรือบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี 
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื'นใดกบับริษัทให้กรรมการซึ'งมีสว่นได้เสยีในเรื'องนั -นไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือ
ลงคะแนนในเรื'องนั -น ทั -งนี -ในการดาํเนินการดงักลา่วจะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจที'ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจ
สามารถอนมุตัิรายการที'ตน หรือบคุคลที'อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

43 
 

ในลกัษณะอื'นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที'ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที'กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 

 
นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ที'อาจเกิดขึ -นในอนาคตวา่มี
ความสมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขั -นตอน และของประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผย
ข้อมลูของรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทซีเอ็ม ออร์กาไน
เซอร์ จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย 

 

ผลการดาํเนินงาน: 2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552

   รายได้จากการให้บริการ 650,742  529,571  557,403  495,857  780,818  683,232  791,798  741,410  

   รายได้รวม 652,707  569,586  576,458  498,999  785,584  687,993  803,063  743,690  

   ต้นทนุการให้บริการ 536,317  446,032  514,894  412,670  570,637  540,656  665,074  606,476  

   กําไรขั -นต้น 114,425  83,539    42,508    83,187    210,181  142,576  126,724  134,934  

  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 59,854    65,296    63,475    122,777  113,854  129,170  132,294  125,190  

  ดอกเบี -ยจา่ย 1,078      4,770      8,811      10,525    1,723      5,488      11,718    12,897    

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 44,033    48,079    (10,722) (51,606) 70,493    (89) (14,039) (5,603)

ฐานะทางการเงนิ:

  สินทรัพย์รวม 412,927  463,415  465,670  461,226  462,733  543,580  539,746  570,890  

  หนี -สินรวม 162,556  191,965  219,942  267,104  153,354  261,186  287,567  322,894  

  สว่นของผู้ ถือหุ้น 250,371  271,450  245,728  194,122  309,379  282,394  252,179  247,996  

อัตราส่วนทางการเงนิ:

  อตัรากําไรขั -นต้น(%) 17.58 15.77 7.63 16.78 26.92 20.87 16.00 18.20

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 8.39 3.44 -3.76 -7.98 12.34 1.96 -0.70 1.31

  อตัรากําไรสทุธิ(%) 6.75 8.44 -1.86 -10.34 8.97 -0.01 -1.75 -0.75

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 14.90 18.43 -4.15 -23.47 23.42 -0.03 -5.25 -2.24

  กําไรสทุธิตอ่หุ้น(บาท) 0.29 0.32 -0.07 -0.34 0.47 0.00 -0.11 -0.06

  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง(เทา่) 1.30 1.23 0.78 0.93 1.64 1.18 0.84 1.01

  อตัราส่วนหนี -สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.65 0.71 0.90 1.38 0.50 0.92 1.14 1.30

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)

 
 
( ก ) ผลการดาํเนินงาน 
   ภาพรวมของผลการดําเนินงานที'ผา่นมา 

ในปี 2552 ประเทศไทยยงัคงได้รับผลจากความวุน่วายทางการเมืองและวกิฤตกิารเงินโลกอยา่งตอ่เนื'อง ซึ'งทํา
ให้ธุรกิจโดยรวมอยูใ่นภาวะยากลาํบาก โดยเฉพาะอยา่งยิ'งธุรกิจการบริการจดังาน (Event Management Business)ซึ'ง
เป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทที'ได้รับผลกระทบโดยตรง รายได้จากภาคเอกชนลดลงอยา่งเห็นได้ชดั โดยลกูค้าได้มกีารลด
การจดักิจกรรมและตดัลดงบประมาณในการใช้จ่ายเงิน กอปรกบัรัฐมีนโยบายคมุเข้มในการจดังานที'เกี'ยวกบัเครื'องดื'มแอ
ลกอฮอลล์ 
 ในสว่นของผลการดําเนินงานของ บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั ซึ'งเป็นบริษัทยอ่ยตั -งอยู ่ ณ 

ประเทศกมัพชูายงัประสบภาวะขาดทนุ เนื'องจากรายได้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ต้นทนุการให้บริการอยใูนระดบัที'สงู 
ปัญหารายได้ที'อยูใ่นระดบัที'ตํ'า สว่นหนึ'งเป็นผลมาจากปัญหาการเมืองในประเทศไทย ซึ'งสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์
กบัประเทศกมัพชูา ทําให้บริษัทตดัสนิใจปิดบริษัท บายอนฯ ลง 
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 แม้วา่ รายได้ของกลุม่บริษัทจะลดลงเมื'อเทียบกบัปีที'ผา่นมา แตบ่ริษัทฯ สามารถทํากําไรขั -นต้นในอตัราที'
สงูขึ -นเมื'อเทียบกบัปีทีผา่นมา เนื'องจากความสามารถในการจดัการต้นทนุการให้บริการ อยา่งไรก็ตาม กิจการยงัแสดงผล
ขาดทนุ โดยได้รับผลกระทบจากการตั -งคา่เผื'อลกูหนี -สงสยัจะสญูจากลกูหนี - บริษัท กาลา่ แพลน จํากดั และลกูหนี - The 
Museum Co., Ltd. ซึ'งเป็นบริษัทจดทะเบียน  ณ ประเทศ กมัพชูา 

 
 รายได้ 
 ปี 2552 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวม 741 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จํานวน 50 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 6.4 รายได้หลกัของกลุม่มาจากการให้บริการการจดังาน (Event Management Business) เป็นจํานวน
ทั -งสิ -น 504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.6  ของรายได้ทั -งหมด รายได้ดงักลา่วลดลงจากปี 2551 จํานวน 62.7 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้จากการให้บริการด้านอปุกรณ์เป็นรายได้ที'รองลงมาของกลุม่บริษัทฯ มีรายได้ทั -งสิ -น 259 
ล้านบาท ซึ'งคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของรายได้รวม และรายได้ดงักลา่วเพิ'มขึ -นคิดเป็นร้อยละ 12.3 หรือ 28.4 ล้านบาท การ
เพิ'มขึ -นของรายได้ เป็นผลมาจากการลงทนุใน บริษัท เอ็กซ์โปซิชั'น เทคโนโลยี จํากดั (รับจ้างติดตั -งวสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้า) 
ซึ'งได้สะท้อนภาพผลการดาํเนินงาน ของทั -งปีในปี 2552 

 รายได้ลาํดบัถดัมาของกลุม่บริษัทฯ เป็นรายได้จากธุรกิจการให้บริการทางด้านการผลติสื'อสาํหรับการนําเสนอ
มีรายได้จํานวนทั -งสิ -น 21.7ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.7ของรายทั -งหมด ซึ'งลดลงจากปี 2551 จํานวน 18.3 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7 

 การลดลงของรายได้ของกลุม่บริษัท โดยภาพรวมเป็นผลมาจากสภาวะทางการเมือง และวิกฤตทิางการเงิน
โลกซึ'งสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของกิจการ 

   
 ต้นทนุการให้บริการ 
 กลุม่บริษัทมีต้นทนุการให้บริการในปี 2552 เป็นเงิน 606.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของรายได้ ในปี 

2551 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุบริการทั -งสิ -น 665.1 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 83.2 ของรายได้ ในปี 2552 อตัตราต้นทนุ
เมื'อเทียบกบัรายได้อยูใ่นระดบัที'ตํ'ากวา่ปี 2551 เนื'องจากปี 2551 มีงานที'มีขนาดใหญ่และมีต้นทนุสงู เช่น งานนิทรรศการ
นํ -า (World Water Expo) ในตา่งประเทศ งานแสดงแสง ส ีเสยีง ณ ประเทศกมัพชูา และงานพิพิธภณัฑ์ เป็นต้น 

 จากการบริหารจดัการต้นทนุที'ดขีึ -น ทําให้กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขั -นต้นอยูที่' 134.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 18.2 ของรายได้ ซึ'งสงูกวา่ปี 2551 ซึ'งอยูที่'ร้อยละ 16 ของรายได้ 

 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 ในปี 2552 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (รวมคา่ตอบแทนผู้บริหารและหนี -สงสยัจะสญู) ทั -งสิ -น 
125.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของรายได้ ขณะที'ปี 2551 มีคา่ใช้จ่ายจํานวน 132.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.7 ของ
รายได้ พิจารณาจากจํานวนเงินคา่ใช้จา่ยในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จํานวน 7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ซึ'งเป็นผล
มาจากการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และการลดลงของคา่ตอบแทนผู้บริหาร 
 คา่ใช้จา่ยขายและบริหารของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มจํีานวนทั -งสิ -น 122.8 ล้านบาทในปี 
2552 และ 63.5 ล้านบาทในปี 2551 การเพิ'มขึ -นทั -งหมดเป็นผลมาจากหนี -สงสยัจะสญูจํานวน 66.2 ล้านบาท จํานวน
ดงักลา่วประกอบด้วย การตั -งสาํรองด้อยคา่เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท บายอน ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั จํานวน 47.5 ล้าน
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บาท การตั -งคา่เผื'อหนี -สงสยัจะสญู (ลกูหนี -การค้า)บริษัท บายอนฯ จํานวน 8.9 ล้านบาท การตั -งสาํรองคา่เผื'อหนี -สงสยัจะ
สญู บริษัท กาลา่ แพลน จํากดั จํานวน 2.9 ล้านบาท และการตั -งสาํรองคา่เผื'อหนี -สงสยัจะสญู The Museum Co., Ltd. 
จํานวน 5.1 ล้านบาท 
 
 กําไรสทุธิ 
 กลุม่บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิในรอบปี 2552 เป็นเงิน 5.6 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 8.4 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60 เมื'อเทียบกบัปี 2551 ที'มีผลขาดทนุสทุธิ 14.04 ล้านบาท สาเหตหุลกัของการขาดทนุเนื'องจาก การ
ลดลงของรายได้ ความสามารถในการทํากําไร โดยวดัจากกําไรขั -นต้นอยูใ่นเกณฑ์ปกติ คา่ใช้จา่ยขายบริหารลดลงจากปี 
2551 จํานวน 7.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 
    
 

( ข ) ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 กลุม่บริษัทมีสนิทรัพย์รวมทั -งสิ -น 570.9 ล้านบาท แบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียน 295.7 
ล้านบาท และ  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 275.2 ล้านบาท เมื'อเปรียบเทียบกบั ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2551 ซึ'งมีสนิทรัพย์รวม 
539.7 และมีอตัราสว่นระหวา่งสนิทรัพย์หมนุเวยีน และ สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 210 ล้านบาท และ 329.6 ล้านบาท ลาํดบั  
 การเพิ'มขึ -นของสนิทรัพย์หมนุเวยีนเกิดจากลกูหนี -การค้าภาครัฐรายหนึ'งค้างชําระเงินเป็นจํานวน 128.5 ล้าน
บาท สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื'นเพิ'มขึ -น 9.5 ล้านบาท ซึ'งสว่นใหญ่ของจํานวนที'เพิ'มขึ -นเป็นลกูหนี -สรรพากร 
 การลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนจํานวน 54.4 ล้านบาท โดยรวมเกิดจากการลดลงของเงินฝากตดิภาระคํ -า
ประกนั การลดลงของภาษีถกูหกั ณ ที'จา่ย (ลกูหนี -สรรพากร) และการลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื'น ในปี 2551 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื'น จํานวน 10.2 ล้านบาท ในจํานวนดงักลา่วเป็นเงินคํ -าประกนัผลงานจํานวน 7.8 ล้านบาท จาก
การที'บริษัทรับจดังานนิทรรศการระยะยาวในตา่งประเทศ  
  
 หนี -สนิ 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 กลุม่บริษัทมีหนี -สนิทั -งสิ -น 322.9 ล้านบาท แบง่เป็นหนี -สนิหมนุเวยีน 291.9 ล้านบาท 
และ  หนี -สนิไมห่มนุเวียน 30.9 ล้านบาท ขณะที' ณ สิ -นสดุปี 2551 กลุม่บริษัทมีหนี -สนิรวม 287.6 ล้านบาท เป็นหนี -สนิ
หมนุเวยีน 269.0 ล้าบาท และหนี -สนิไมห่มนุเวียนจํานวน 18.5 ล้านบาท  
 การเพิ'มขึ -นของหนี -สนิหมนุเวียนและหนี -สนิไมห่มนุเวียนโดยรวมเกิดจากการเพิ'มขึ -นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั -นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื'อเสริมสภาพคลอ่ง กรณีลกูหนี -การค้าภาครัฐรายหนึ'งค้างชําระหนี - 
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นทั -งสิ -น 248.0 ล้านบาท ลดลง 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.66 เมื'อเทียบกบัปี 2551 การลดลงดงักลา่วเป็นผลจากการดาํเนินงานที'ขาดทนุ 
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 สภาพคลอ่ง 
 ในปี 2552 กลุม่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี - 

� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 33.37 ล้านบาท ซึ'งสว่นใหญ่เป็นผลกระทบจากการ
เพิ'มขึ -นของลกูหนี -การค้า  

� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 3.4 ล้านบาท ซึ'งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ'มเติมใน
สนิทรัพย์ถาวร  (อาคาร ที'ดิน และอปุกรณ์ดําเนินงาน) 

� กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 35.3 ล้านบาท ซึ'งเป็นผลจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพื'อเสริมสภาพคลอ่ง 

 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 อตัราสว่นหนี -สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัท ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 เทา่กบั 1.30 เทา่ เพิ'มขึ -นจากปี 
2551 ซึ'งมีอตัราสว่นหนี -สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1.14 เทา่  การเพิ'มขึ -นของอตัราสว่นดงักลา่วเป็นผลมาจากการ
เพิ'มขึ -นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (เพื'อซื -อสนิทรัพย์ถาวรและเสริมสภาพคลอ่ง) และการลดลง
ของกําไรสะสมจากผลขาดทนุในปี 2552 
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งบการเงนิ 
 
1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 8 บริษัท ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชี   โดยข้อมลูเกี'ยวกบัคา่ตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีในปี 2552 เป็นดงันี - 
 
 

       

ประเภทคา่ตอบแทน จํานวนเงิน

คา่สอบบญัชี 600,000        

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 540,000        

คา่บริการอื'น ไมม่ี

รวม 1,140,000     
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน)  
 และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับปีสิAนสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และกิจการร่วมคา้ และของเฉพาะบริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ: งผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านีA  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที:รับรองทั:วไป ซึ: งกาํหนดให้
ขา้พเจ้าตอ้งวางแผนและปฏิบัติงานเพื:อให้ได้ความเชื:อมั:นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที:ขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัAงที:
เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที:กิจการใชแ้ละ
ประมาณการเกี:ยวกบัรายการทางการเงินที:เป็นสาระสาํคญั ซึ: งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึAน ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที:นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื:อว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้
ขอ้สรุปที:เป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีA  แสดงฐานะการเงินรวม 
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที:  31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิAนสุดวนัเดียวกนัของ
แต่ละปีของ บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้ และของเฉพาะ
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั โดยถกูตอ้งตามที:ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที:
รับรองทั:วไป 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 ณ วนัที: 31 ธันวาคม 2552 บริษทั มี
ลกูหนีAกบัหน่วยงานราชการแห่งหนึ:งเป็นจาํนวนเงิน 128.56 ลา้นบาท (คา้งกาํหนดเรียกเก็บ 6 – 12 เดือน) ลูกหนีA
ไดพิ้จารณางานที:บริษทัไดใ้หบ้ริการและส่งมอบแลว้อา้งว่างานที:บริษทัส่งมอบมีมูลค่าตํ:ากว่าที:บริษทัเรียกเก็บ
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Bangkok 10320, Thailand 
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ตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 52.51 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการดาํเนินการทางกฎหมายและเชื:อ
วา่ผลในทา้ยที:สุดบริษทัจะสามารถเจรจากบัลูกหนีAไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหายที:เป็นสาระสาํคญัแก่บริษทั ดงันัAน
จึงไม่ไดต้ัAงค่าเผื:อผลขาดทุนดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 (นายวิชยั  รุจิตานนท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                    
กรุงเทพฯ 26 กมุภาพนัธ์ 2553 
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,833,064.59    20,881,690.47    7,626,284.12      2,850,312.67      
ลูกหนีAการคา้ - สุทธิ 5, 6 238,755,305.79  156,581,683.38  197,785,797.05  127,228,293.14  
งานระหวา่งทาํและวสัดุคงเหลือ 7 19,360,489.02    24,602,936.74    16,210,263.45    20,746,561.61    
ลูกหนีA อื:นและเงินให้กูย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                      775,392.11         3,015,606.16      4,555,392.11      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื:น 8 16,763,494.66    7,305,946.54      12,925,998.06    3,457,213.36      

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 295,712,354.06  210,147,649.24  237,563,948.84  158,837,772.89  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที:ติดภาระคํAาประกนั 13 920,068.86         23,834,133.81    698,279.21         19,073,311.87    
ลูกหนีA อื:นและเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                      1,800,000.00      -                      44,789,132.28    
เงินลงทุน - สุทธิ 5 6,958,870.48      6,412,563.22      155,330,000.00  155,330,000.00  
ค่าความนิยม 5 4,635,859.29      4,635,859.29      -                      -                      
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                          9, 10 234,155,129.14  249,883,099.70  49,455,785.61    49,835,577.58    
ภาษีถูกหกั ณ ที:จ่าย 27,044,486.08    32,786,638.88    17,075,345.17    28,575,375.26    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื:น 1,463,226.12      10,245,814.49    1,102,751.23      9,228,454.67      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 275,177,639.97  329,598,109.39  223,662,161.22  306,831,851.66  
รวมสินทรัพย์ 570,889,994.03  539,745,758.63  461,226,110.06  465,669,624.55  

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบดุล

ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

สินทรัพย์
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
หนีA สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัAนจากสถาบนัการเงิน 10 168,219,776.87  122,971,110.88  135,874,538.95  104,961,145.30  
เจา้หนีAการคา้ 5 70,389,970.64    66,637,352.72    71,550,609.54    54,345,638.39    
เจา้หนีA ซืAอทรัพยสิ์น 312,408.50         18,560,283.00    312,408.50         18,560,283.00    
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 9,808,090.52      3,069,899.09      6,399,116.84      1,633,878.50      
หนีA สินตามสญัญาเช่าทางการเงินที:ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 12 6,101,435.48      4,355,391.37      252,229.92         239,291.38         

เงินกูย้มืระยะยาวที:ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 6,300,000.00      13,448,000.00    2,676,000.00      4,980,000.00      
เจา้หนีAและเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 5 6,131,063.67      6,531,063.67      18,280,189.57    23,940,952.92    
เงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลอื:น 6,000,000.00      2,500,000.00      6,000,000.00      2,500,000.00      
หนีA สินหมุนเวยีนอื:น 11 18,677,841.88    30,975,638.90    13,420,705.78    8,677,818.39      

รวมหนีA สินหมุนเวยีน 291,940,587.56  269,048,739.63  254,765,799.10  219,839,007.88  
หนีA สินไม่หมุนเวยีน

หนีA สินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 12 5,689,332.95      6,589,924.27      352,374.25         102,879.45         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 24,972,000.00    9,825,000.00      11,986,000.00    -                      
หนีA สินไม่หมุนเวียนอื:น 291,777.00         2,102,911.00      -                      -                      

รวมหนีA สินไม่หมุนเวยีน 30,953,109.95    18,517,835.27    12,338,374.25    102,879.45         
รวมหนีA สิน 322,893,697.51  287,566,574.90  267,104,173.35  219,941,887.33  
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้                               
ทุนจดทะเบียนที:ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 150,000,000 หุ้น มูลค่า หุน้ละ 1 บาท 150,000,000.00  150,000,000.00  150,000,000.00  150,000,000.00  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 78,307,760.00    78,307,760.00    78,307,760.00    78,307,760.00    
ส่วนลดมูลค่าจากการซืAอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,907,142.73      4,907,142.73      -                      -                      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (787,100.77)        (2,206,756.21)     -                      -                      
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

สาํรองตามกฎหมาย 14 12,478,135.53    12,478,135.53    12,478,135.53    12,478,135.53    
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (3,371,084.37)     5,423,245.92      (46,663,958.82)   4,941,841.69      

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 6,461,443.40      3,269,655.76      -                      -                      
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 247,996,296.52  252,179,183.73  194,121,936.71  245,727,737.22  

รวมหนีA สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 570,889,994.03  539,745,758.63  461,226,110.06  465,669,624.55  

หนีA สินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบดุล

ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

3, 5, 17
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 741,409,752.35    791,798,603.24    495,856,984.29    557,402,688.47  
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (606,475,590.52)   (665,074,255.60)   (412,670,175.11)   (514,894,168.35) 

กาํไรขัAนตน้ 134,934,161.83    126,724,347.64    83,186,809.18       42,508,520.12    
รายไดอื้:น 16 2,280,336.04         10,095,686.07       3,142,403.41         11,481,509.40    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 137,214,497.87    136,820,033.71    86,329,212.59       53,990,029.52    

ค่าใชจ้่ายในการขาย (8,464,681.86)       (7,620,810.39)       (3,500,864.84)       (4,238,715.37)     
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (83,859,721.89)     (87,875,503.48)     (41,710,229.44)     (36,482,145.88)   
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (22,555,455.55)     (27,278,741.39)     (11,362,255.00)     (13,239,627.00)   

หนีAสงสยัจะสูญ (10,310,214.22)     (9,519,298.43)       (66,204,182.45)     (9,514,798.43)     
รวมค่าใชจ้่าย (125,190,073.52)   (132,294,353.69)   (122,777,531.73)   (63,475,286.68)   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 12,024,424.35       4,525,680.02         (36,448,319.14)     (9,485,257.16)     

ตน้ทุนทางการเงิน (12,897,108.88)     (11,718,242.00)     (10,524,767.07)     (8,811,124.53)     
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         7,574,139.50      
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 1,534,569.09         1,168,383.79         -                         -                      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 661,884.56            (6,024,178.19)       (46,973,086.21)     (10,722,242.19)   
ภาษีเงินได้ (6,264,427.21)       (8,014,540.95)       (4,632,714.30)       -                      
ขาดทุนสุทธิ (5,602,542.65)       (14,038,719.14)     (51,605,800.51)     (10,722,242.19)   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที:เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (8,794,330.29)       (16,141,967.48)     (51,605,800.51)     (10,722,242.19)   
ส่วนที:เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,191,787.64         2,103,248.34         -                         -                      

(5,602,542.65)       (14,038,719.14)     (51,605,800.51)     (10,722,242.19)   

ขาดทุนต่อหุ้นขัAนพืAนฐาน
ขาดทุนสุทธิส่วนที:เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.06)                      (0.11)                      (0.34)                      (0.07)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี:ยถ่วงนํAาหนกั
ที:ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 150,000,000          150,000,000          150,000,000          150,000,000       

สาํหรับปี สิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบกาํไรขาดทุน
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนลดมูลค่า ผลต่างจากการ จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถ้ือหุน้
หมายเหตุ ที:ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั เงินลงทุน แปลงค่างบการเงิน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ส่วนนอ้ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2551 150,000,000.00     78,307,760.00    4,907,142.73   114,861.00           12,478,135.53       36,565,213.40       21,056.85         282,394,169.51    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -                              -                          -                      (2,321,617.21)        -                             -                              -                       (2,321,617.21)       
เงินปันผลจ่าย 15  -                              -                          -                       -                            -                            (15,000,000.00)      (860.50)             (15,000,860.50)     
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  -                              -                          -                       -                            -                            (16,141,967.48)      2,103,248.34    (14,038,719.14)     
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเพิ:มขึAน  -                              -                          -                       -                            -                             -                             1,146,211.07    1,146,211.07        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2551 150,000,000.00     78,307,760.00    4,907,142.73   (2,206,756.21)       12,478,135.53       5,423,245.92          3,269,655.76    252,179,183.73    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  -                              -                          -                      1,419,655.44         -                             -                              -                       1,419,655.44        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  -                              -                          -                       -                            -                            (8,794,330.29)        3,191,787.64    (5,602,542.65)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 150,000,000.00     78,307,760.00    4,907,142.73   (787,100.77)          12,478,135.53       (3,371,084.37)        6,461,443.40    247,996,296.52    

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับปี สิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้

หมายเหตุ ที:ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 1 มกราคม 2551 150,000,000.00    78,307,760.00       12,478,135.53       30,664,083.88    271,449,979.41   
เงินปันผลจ่าย 15  -                            -                             -                            (15,000,000.00)   (15,000,000.00)   
ขาดทุนสุทธิ  -                            -                             -                            (10,722,242.19)   (10,722,242.19)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2551 150,000,000.00    78,307,760.00       12,478,135.53       4,941,841.69      245,727,737.22   

ขาดทุนสุทธิ  -                            -                             -                            (51,605,800.51)   (51,605,800.51)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 150,000,000.00    78,307,760.00       12,478,135.53       (46,663,958.82)   194,121,936.71   

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบแสดงการเปลี:ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับปี สิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 661,884.56            (6,024,178.19)       (46,973,086.21)     (10,722,242.19)   
ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสื:อมราคา 47,034,635.03       51,249,844.99       8,914,531.06         7,630,636.64      
ค่าเผื:อหนีAสงสยัจะสูญ 10,310,214.22       6,274,372.25         62,134,501.25       9,514,798.43      
ค่าสิทธิตดับญัชีและตดัจาํหน่าย -                         1,649,484.57         -                         1,649,484.57      
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการหนีA สินที:อาจจะเกิดขึAน 2,709,475.00         -                         6,779,156.20         -                      

ดอกเบีAยรับจากบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                         -                         (1,232,418.39)       -                      
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี:ยนที:ยงัไม่เกิดขึAน -                         -                         1,242,419.23         (1,523,738.15)     
รายไดเ้งินปันผล -                         -                         -                         (7,574,139.50)     
ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (1,534,569.09)       (1,168,383.79)       -                         -                      

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,173,503.90         350,455.52            (193.59)                 -                      
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที:จ่ายตดับญัชี 2,350,474.05         1,010,955.13         2,332,220.93         -                      
ค่าใชจ่้ายดอกเบีAยจ่าย 12,897,108.88       11,718,242.00       10,524,767.07       8,811,124.53      

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี:ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนีA สินดาํเนินงาน 76,602,726.55       65,060,792.48       43,721,897.55       7,785,924.33      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ:มขึAน) ลดลง
ลูกหนีAการคา้ (92,227,654.00)     56,004,325.05       (85,042,465.04)     52,883,990.10    
งานระหวา่งทาํและวสัดุคงเหลือ 5,242,447.72         188,525.23            4,536,298.16         (8,319,565.77)     
ลูกหนีAบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 98,401.87              1,267,945.30         -                         (2,234,394.49)     

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื:น (1,956,175.87)       6,493,565.46         (1,967,412.45)       5,462,710.57      
ภาษีถูกหกั ณ ที:จ่าย 5,383,927.66         -                         5,383,927.66         -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื:น 8,782,588.37         (1,822,873.76)       8,125,703.44         (5,790,618.92)     

หนีA สินดาํเนินงานเพิ:มขึAน (ลดลง)
เจา้หนีAการคา้ 3,752,617.92         11,368,741.08       17,204,971.15       3,229,404.50      

รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,738,191.43         (4,556,170.75)       4,765,238.34         (2,592,831.34)     
เจา้หนีAบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                         (4,313,327.85)       (5,763.35)              (59,047.08)          
หนีA สินหมุนเวยีนอื:น (15,019,010.19)     (4,362,017.61)       (2,036,268.81)       2,956,896.64      
หนีA สินไม่หมุนเวยีนอื:น (1,811,134.00)       382,712.00            -                         -                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (4,413,072.54)       125,712,216.63    (5,313,873.35)       53,322,468.54    
จ่ายดอกเบีAย (13,178,339.34)     (11,718,242.00)     (10,805,997.53)     (8,811,124.53)     
จ่ายภาษีเงินได้ (15,776,010.30)     (22,907,243.33)     (8,368,166.98)       (13,339,892.49)   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (33,367,422.18)     91,086,731.30       (24,488,037.86)     31,171,451.52    

งบกระแสเงินสด
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้

สาํหรับปี สิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551
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(หน่วย : บาท)

2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

เงินฝากธนาคารที:ติดภาระคํAาประกนั(เพิ:มขึAน)ลดลง 22,914,064.95       (18,345,740.60)     18,375,032.66       (13,788,109.40)   
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                         -                         (4,093,532.87)       (12,805,711.16)   
รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 2,520,000.00         7,480,000.00         3,062,102.53         8,050,000.00      

เงินสดจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         3,302,475.15         -                         -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ -                         (5,000,000.00)       -                         (5,450,000.00)     
เงินสดรับจากการเลิกกิจการร่วมคา้ตามสญัญา -                         255,000.00            -                         -                      
เงินปันผลรับ 1,000,000.00         -                         -                         7,574,139.50      

ซืAอสินทรัพยถ์าวร (33,049,394.02)     (45,263,997.00)     (10,197,682.41)     (3,388,750.10)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,178,462.49         424,158.74            6,542.06                -                      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,436,866.58)       (57,148,103.71)     7,152,461.97         (19,808,431.16)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัAน

จากสถาบนัการเงินเพิ:มขึAน(ลดลง) - สุทธิ 45,248,665.99       (7,025,389.82)       30,913,393.65       (10,117,881.62)   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 5,000,000.00         17,000,000.00       27,000,000.00       36,500,000.00    
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั (5,400,000.00)       (12,350,000.00)     (32,655,000.00)     (12,600,000.00)   
เงินสดจ่ายหนีA สินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (5,011,658.55)       (3,537,505.60)       (328,846.31)          (379,995.48)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลอื:น 6,500,000.00         2,500,000.00         6,500,000.00         2,500,000.00      

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลอื:น (3,000,000.00)       -                         (3,000,000.00)       -                      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,000,000.00       10,000,000.00       -                         -                      
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (18,001,000.00)     (15,560,000.00)     (6,318,000.00)       (10,020,000.00)   
เงินปันผลจ่าย -                         (15,000,860.50)     -                         (15,000,000.00)   

เงินสดรับจากการเพิ:มทุนในบริษทัยอ่ย - ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                         600,000.00            -                         -                      
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 35,336,007.44       (23,373,755.92)     22,111,547.34       (9,117,877.10)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ:มขึAน(ลดลง)สุทธิ (1,468,281.32)       10,564,871.67       4,775,971.45         2,245,143.26      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,419,655.44         (2,321,617.21)       -                         -                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้ปี 20,881,690.47       12,638,436.01       2,850,312.67         605,169.41         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิAนปี 20,833,064.59       20,881,690.47       7,626,284.12         2,850,312.67      

ขอ้มูลเพิ:มเติมสาํหรับงบกระแสเงินสด
ทรัพยสิ์นที:เพิ:มขึAนระหวา่งปีจากสญัญาเช่าทางการเงิน 5,857,111.34         10,573,754.96       591,279.65            -                      
ทรัพยสิ์นที:เพิ:มขึAนระหวา่งปีจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16,000,000.00       -                         16,000,000.00       -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปี สิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551
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บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 

1. ข้อมลูทั'วไป  

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจดัตั -งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเมื'อ
วนัที' 5 มิถนุายน 2534 และบริษัทฯได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จาก “บริษัทจํากดั” เป็นนิติบคุคลตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เมื'อวนัที' 29 ธันวาคม 2546 

โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบนัเทิงต่างๆ โดยมีที'อยู่ตามที'จด
ทะเบียน ตั -งอยู่เลขที' 1471 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง จังหวดั
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงินและหลกัการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินจดัทําขึ -นตามมาตรฐานการบญัชีไทย (“มาตรฐานการบญัชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิ
ทางการบญัชีที'ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที'เกี'ยวข้องและจดัทําขึ -นตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงินได้ทําขึ -นเพื'อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลง
วนัที' 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี -ได้จดัทําขึ -นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื'นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินนี -ได้จดัทําขึ -นเป็นภาษาไทย ตามระเบียบข้อบงัคบัของกฎหมายไทย ซึ'งแปลเป็นภาษาองักฤษเพื'อ
ความสะดวกของผู้อา่นงบการเงิน 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึ'งมีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที'เกี'ยวกบั สินทรัพย์ หนี -สิน 
รายได้ และคา่ใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัตา่งๆที'ผู้บริหาร
มีความเชื'อมั'นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม ดังนั -นผลที'เกิดขึ -นจริงจากการตั -งข้อ
สมมติฐานตอ่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี -สนิอาจแตกตา่งไปจากที'ประมาณ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที'ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ'าเสมอ การปรับ
ประมาณทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีที'ประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั -นๆ และจะบนัทึกในงวดที'ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั -ง
งวดปัจจบุนัและอนาคต 

งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ'งได้ตดัรายการและยอด
คงเหลอืระหวา่งกนัที'มีสาระสาํคญัออกแล้ว อตัราการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ 
วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงันี - 
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  อตัราร้อยละ
ของ 

บริษัทย่อยที' ถือหุ้ นโดย
บริษัทฯ 

ลกัษณะของธุรกิจ การถือหุ้น
โดยบริษัทฯ 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ 
จํากดั 

ให้เชา่สื'ออปุกรณ์ รับงานด้านตดิตั -งภาพ แสง เสียง และ
เอฟเฟค 

99.99 

บริษัท ดิอายส์ จํากดั รับทําสไลด์มลัตวิิชชั'น วีดีโอ มลัตมีิเดีย คอมพิวเตอร์กราฟ
ฟิค 

99.95 

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท 
แอนด์ ดีไซน์ จํากดั 

(เดมิชื'อ บริษัท ซ-ีเม็กซ์ 
เอ็กซิบิชั'น จํากดั) 

ออกแบบ ตกแตง่ ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณาและงาน
โครงสร้าง และตกแตง่พื -นที'สําหรับแสดงสินค้าหรืองาน
นิทรรศการ 

90.00 

บริษัท ซีเอ็มโอ-เค
ดบัเบิ -ลยซูีพี จํากดั 

ประกวดคาราโอเกะในประเทศไทยและในตา่งประเทศ 49.96 

บริษัท บายอน ซเีอ็ม 

      ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
รับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงาน
บนัเทิงตา่ง ๆ 

75.00 

บริษัท เอ ลิ -งค์ จํากดั บริการจดัหาการแสดงตา่ง ๆ ให้แก่ผู้จดัอีเว้นท์ และเป็น
ตวัแทนของศลิปินในการเจรจา และประสานงานให้กบั
ลกูค้า 

99.99 

บริษัท เอ็กซ์โปซซิั'น  
     เทคโนโลยี จํากดั 

รับจ้างติดตั -งวสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้า 40.00 

กิจการร่วมค้า   

กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์ 
    และ ซีเอ็ม ออร์กาไน

เซอร์ 

จดัการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครเพลง 50.00 

ตามมติที'ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั -งที' 7/2552 เมื'อวนัที' 11 กนัยายน 2552 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิ
การปิดกิจการ บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั ซึ'งเป็นบริษัทที' ดําเนินธุรกิจจัดการแสดงแสง ส ี
เสยีง ณ นครวตั ประเทศกมัพชูา เนื'องจากผลประกอบการขาดทนุตอ่เนื'อง และผลขาดทนุทั -งหมดนั -นได้มีการ
บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเต็มจํานวนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สง่ผลกระทบกบังบการเงินของบริษัท ดงันั -นเพื'อเป็นการ
ลดภาระคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ปิดกิจการ 

ตามมติที'ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั -งที' 6/2552 เมื'อวนัที' 13 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิ
การปิดกิจการ บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูีพี จํากดั ซึ'งเป็นบริษัทที'ดําเนินธุรกิจจดัการประกวดร้องเพลงคารา
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โอเกะ เนื'องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที'ได้มีการคาดการณ์ไว้ และลิขสิทธิในการจัดงาน (license) 

หมดอายุลงแล้ว ปัจจุบนั บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ -ลยซูีพี จํากดั มิได้มีการดําเนินกิจกรรมใดๆอีก ดงันั -นเพื'อ
เป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีมติให้ปิดกิจการ 

 

งบการเงินของบริษัทยอ่ยซึ'งจดัตั -งในตา่งประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี'ยนถวัเฉลี'ย ณ 
วนัที'ในงบดลุสาํหรับรายการสนิทรัพย์และหนี -สนิ หรืออตัราแลกเปลี'ยนถวัเฉลี'ยรายเดือนในระหว่างปีสําหรับ
รายการที'เป็นรายได้และคา่ใช้จ่าย ผลตา่งซึ'งเกิดขึ -นจากการแปลงคา่ดงักลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่าง
จากการแปลงคา่งบการเงิน” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

งบการเงินของบริษัท เอ็กโปรซิชั'น เทคโนโลยี จํากดั ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 40 เนื'องจากบริษัทฯมีการควบคมุนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดงักลา่ว ดงันั -น
จึงถือวา่บริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทยอ่ย 

การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม ่

เมื'อวนัที' 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศฉบบัที' 12/2552 ระบใุห้จดัเลขฉบบัมาตรฐาน
การบญัชีของไทยใหมใ่ห้ตรงตามมาตรฐานการบญัชีระหวา่งประเทศ  

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที' 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีใหมด่งัตอ่ไปนี - 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที'มีผลบงัคบัใช้ในปี
ปัจจบุนั 

แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที' 5 (ปรับปรุง 
2550) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนที'ถือไว้เพื'อขาย และการ
ดําเนินงานที'ยกเลกิ (ฉบบัที' 54 เดิม) 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสาํหรับการบนัทกึสทิธิการเชา่ 
แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีข้างต้นถือปฏิบตัิกบังบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที'เริ'มในหรือหลงัวนัที' 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้
ประเมินแล้วเห็นว่าการใช้มาตรฐานและแนวปฏิบตัิข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
สาํหรับปีปัจจบุนั  

ข) มาตรฐานการบญัชีที'ยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 
  วนัที'มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 20 การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจาก
รัฐบาลและเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบั

1 มกราคม 2555 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 62

ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิดเผยข้อมลูเกี'ยวกบับคุคล
หรือกิจการที'เกี'ยวข้องกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที' 40 อสงัหาริมทรัพย์เพื'อการลงทนุ 1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที'เริ'มใช้มาตรฐานการบญัชีทั -ง
สามฉบบัดงักลา่ว 

3. นโยบายการบญัชีที'สาํคญั  

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 

รายได้และคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

รายได้จากการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบนัเทิงต่าง ๆ รับรู้เป็นรายได้เมื'องาน
แล้วเสร็จ รายได้จากงานที'เสร็จแล้วและยงัไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลกูหนี -รอเรียกเก็บซึ'งแสดงรวมในลกูหนี -
การค้า 

รายได้จากงานก่อสร้างตกแตง่สถานที'รับรู้ตามวิธีอตัราสว่นของงานที'ทําเสร็จ โดยถือตามสดัสว่นของต้นทนุ
จริงที'เกิดขึ -นเทียบกบัต้นทุนประมาณของงานนั -น ๆ รายได้ที'ยงัไม่ได้เรียกเก็บบนัทึกไว้ในลกูหนี -รอเรียกเก็บ 
ต้นทนุที'เกี'ยวข้องรับรู้เป็นต้นทนุในงบกําไรขาดทนุ 

รายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์และบริการรับจ้างดแูลงานด้านติดตั -ง ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคต่าง ๆ รับรู้
เป็นรายได้เมื'องานแล้วเสร็จ 

รายได้จากการบริการรับจ้างทําสไลด์ มลัติวิชั'น วีดีโอ มลัติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้
เมื'อได้สง่มอบงานให้ลกูค้า 

ต้นทนุของงานที'ยงัไมไ่ด้แล้วเสร็จหรือยงัไมไ่ด้สง่มอบบนัทกึเป็นงานระหวา่งทํา 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที'แสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทกุ
ประเภท และเงินฝากประจําที'มีวนัครบกําหนดไมเ่กิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที'ติดภาระคํ -าประกนั 

คา่เผื'อหนี -สงสยัจะสญู 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั -งค่าเผื'อหนี -สงสัยจะสูญเท่าจํานวนหนี -ที'คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี -ไม่ได้ 
โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี -และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลกูหนี -ในปัจจบุนั 

งานระหวา่งทําและวสัดคุงเหลอื 

ต้นทนุของงานที'ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบนัทึกเป็นงานระหว่างทํา โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบกํากบัสินค้า
หลงัหกัสว่นลด  

วสัดคุงเหลอืแสดงในราคาทนุตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
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เงินลงทนุในบริษัทฯบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีสว่นได้เสยีในงบการเงินรวม 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีราคาทนุหกัค่าเผื'อการด้อยค่า (ถ้ามี) ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที'เกิดจากการซื -อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ'งเป็น 
“สว่นลดมลูคา่เงินลงทนุ” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเมื'อมีการจําหนา่ยเงินลงทนุ  

 

ที'ดิน อาคาร และอปุกรณ์และคา่เสื'อมราคา 

ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื'อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื'อมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดงัตอ่ไปนี - :- 

 
จํานวนปี 

อาคาร 20 

สว่นปรับปรุงอาคาร 5 

อปุกรณ์ดําเนินงาน 5 
เครื'องใช้สาํนกังาน 3, 5 

เครื'องตกแตง่และติดตั -ง 5 

ยานพาหนะ 5 

สญัญาเช่าทางการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบนัทึกอปุกรณ์ดําเนินงาน และยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์ 
และหนี -สินด้วยจํานวนเท่ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที'เช่า ณ วันที'เริ'มต้นของสญัญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัของจํานวนเงินขั -นตํ'าที'ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะตํ'ากว่า ซึ'งใช้อตัราดอกเบี -ยตาม
สญัญาเช่าสําหรับการคิดลดหรือคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั -นตํ'าที'ต้องจ่ายตามสญัญาเช่า โดย
ดอกเบี -ยจ่ายจะถูกบนัทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสญัญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี -ตามสญัญาเช่า
ทางการเงินในแตล่ะปี 

รายการบญัชีที'เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีที'เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี'ยน ณ วนัที'เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี -สินที'เป็นเงินตราต่างประเทศที'มียอดคงเหลืออยู่ ณ วนัที'ในงบดุลได้บนัทึกไว้เป็นเงินบาท 
โดยใช้อตัราแลกเปลี'ยน ณ วนันั -น กําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี'ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายสําหรับ
ปี 
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ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและกองทุนสํารองเลี -ยงชีพเป็น
คา่ใช้จ่ายเมื'อเกิดรายการ 

ประมาณการหนี -สนิ 

บริษัทฯ จะบนัทกึประมาณการหนี -สนิไว้ในบญัชีเมื'อภาระผกูพนัซึ'งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึ -น
แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่บริษัทฯจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื'อปลดเปลื -องภาระ
ผกูพนันั -น และบริษัทฯ สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันั -นได้อยา่งนา่เชื'อถือ  

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับปี คํานวณจากกําไรสทุธิสาํหรับปีหลงัจากปรับปรุงด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที'ไม่
อนญุาตให้ถือเป็น  รายจ่ายหรือรายได้ที'ได้รับการยกเว้นในการคํานวณภาษีคณูด้วยอตัราภาษีเงินได้ที'
ประกาศตามประมวลรัษฎากร 

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั -นพื -นฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั -นพื -นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สทุธิสําหรับปี ด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัว
เฉลี'ยถ่วงนํ -าหนกัที'ออกจําหนา่ยและชําระแล้วในระหวา่งปี 

เครื'องมือทางการเงิน 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที'จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที'เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื'อการเก็ง
กําไรหรือเพื'อการค้า 

4. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที'สาํคญั 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที'รับรองทั'วไป ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื'องที'มีความไมแ่นน่อนเสมอการใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนี -สง่ผลกระทบตอ่
จํานวนเงินที'แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที'แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที'เกิดขึ -นจริงอาจ
แตกตา่งไปจากจํานวนที'ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที'สาํคญัมีดงันี - 

 คา่เผื'อหนี -สงสยัจะสญูของลกูหนี - 

ในการประมาณค่าเผื'อหนี -สงสยัจะสญูของลกูหนี - ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุที'คาดวา่จะเกิดขึ -นจากลกูหนี -แตล่ะราย โดยคํานงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี -ที'คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที'เป็นอยูใ่นขณะนั -น เป็นต้น 

คา่เผื'อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

ในการประมาณค่าเผื'อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุที'คาดวา่จะเกิดขึ -นจากสนิค้าคงเหลือนั -น โดยค่าเผื'อการลดลงของมลูค่าสทุธิที'จะได้รับ พิจารณาจาก
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ราคาที'คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสนิค้านั -น และคา่เผื'อสําหรับสินค้าเก่า
ล้าสมยั เคลื'อนไหวช้าหรือเสื'อมคณุภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสนิค้าแตล่ะชนิด 

สญัญาเชา่  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื'อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื'อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน
ความเสี'ยงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที'เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์และคา่เสื'อมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื'อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารใช้งาน
และมลูคา่ซากเมื'อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารใช้งาน และมลูค่าซากใหม่หาก
มีการเปลี'ยนแปลงเช่นนั -นเกิดขึ -น 

นอกจากนี -ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าที'คาดว่าจะได้รับคืนตํ'ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั -น 
ในการนี -ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที'เกี'ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ'ง
เกี'ยวเนื'องกบัสนิทรัพย์นั -น 

คา่ความนิยม และสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที'ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที'คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที'ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั -งการเลือกอัตราคิดลดที'เหมาะสมในการ
คํานวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนั -นๆ 

5. รายการกบับคุคลหรือบริษัทที'เกี'ยวข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที'สาํคญักบับคุคลและบริษัทที'เกี'ยวข้องกนัซึ'งมีความเกี'ยวข้องกนัทั -งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อมในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชดุเดียวกนั ผลของรายการดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงิน
ตาม มลูฐานที'ตกลงร่วมกนัโดยบริษัทฯ กบับคุคลและบริษัทที'เกี'ยวข้องกนัเหลา่นี - บริษัทฯ มีรายการสําหรับปี
สิ -นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ที'มีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี - 
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2552 2551 2552 2551

รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

รายไดจ้ากการบริการ -             -             1,130          1,045          

รายไดอื้:น ๆ -             -             273             1,008          

รายไดเ้งินปันผล -             -             -             7,574          

ดอกเบีAยรับ -             -             1,603          3,360          

ตน้ทุนบริการ -             -             47,767        91,482        

ค่าใชจ้่ายอื:น ๆ -             -             8                 287             

ดอกเบีAยจ่าย -             -             942             288             

หนีAสงสยัจะสูญ -             -             4,836          -             

บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

รายไดจ้ากการบริการ 8,036          178             -                  -                  

ตน้ทุนบริการ 218             -                  -                  -                  

ดอกเบีAยรับ 32               375             2                 4                 

ดอกเบีAยจ่าย 68               140             -                  140             

เงินปันผล 1,000          -                  -                  -                  

กรรมการ

ดอกเบีAยจ่าย 303             -                  303             -                  

ซืAอที:ดินระหวา่งพฒันา -                  2,400          -                  -                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

 

บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที'เกี'ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกําไร ซึ'งเป็นราคาที'กําหนดขึ -นตาม
เกณฑ์ปกติทางการค้า 

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกตา่งหากในงบดลุ ซึ'งมีรายละเอียดดงันี - 
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2552 2551 2552 2551

ลูกหนีAการคา้ – บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั พีเอม็  เซ็นเตอร์  จาํกดั -                  -                  405                  587                  

บริษทั เวร์ิคแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั -                  -                  267                  253                  

บริษทั ซีเอม็โอ-เคดบัเบิAลยซีูพี จาํกดั -                  -                  1,286               1,286               

บริษทั บายอน ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั -                  -                  4,791               4,144               

บริษทั  แมก็ซ์  เอฟโวลูชั:น จาํกดั -                  2                      -                  -                  

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 45                    45                    45                    45                    
รวมลูกหนีAการคา้ – บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 45                    47                    6,794               6,315               

ลูกหนีAและเงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

ลูกหนีA อื:น

บริษทั ซีเอม็โอ-เคดบัเบิAลยซีูพี จาํกดั -                  -                  480                  480                  

หกั ค่าเผื:อหนีAสงสยัจะสูญ -                  -                  (480)                (480)                

รวมลูกหนีA อื:น-สุทธิ -                  -                  -                  -                  

ดอกเบีAยคา้งรับ

บริษทั ซีเอม็โอ-เคดบัเบิAลยซีูพี จาํกดั -                  -                  511                  511                  

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 7                      5                      7                      5                      

รวมดอกเบีAยคา้งรับ 7                      5                      518                  516                  

หกั ค่าเผื:อหนีAสงสยัจะสูญ (7)                    -                  (518)                (511)                

รวมดอกเบีAยคา้งรับ-สุทธิ -                  5                      -                  5                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั เวร์ิคแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั -                  -                  3,016               4,500               

บริษทั ซีเอม็โอ-เคดบัเบิAลยซีูพี จาํกดั -                  -                  4,400               4,500               

บริษทั  แมก็ซ์  เอฟโวลูชั:น จาํกดั -                  720                  -                  -                  

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 50                    50                    50                    50                    

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 50                    770                  7,466               9,050               

หกั ค่าเผื:อหนีAสงสยัจะสูญ (50)                  -                  (4,450)             (4,500)             

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั-สุทธิ -                  770                  3,016               4,550               

รวมลูกหนีAและเงินใหกู้ย้มืระยะสัAน
     แก่บริษทีั:เกี:ยวขอ้งกนั -                  775                  3,016               4,555               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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2552 2551 2552 2551

ลูกหนีA อื:นบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั บายอน ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั

ลูกหนีA อื:น -                    -                    3,401                3,401                

ดอกเบีAยคา้งรับ -                    -                    4,265                3,050                

รวมลูกหนีA อื:นและดอกเบีAยคา้งรับ -                    -                    7,666                6,451                

หกั ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ -                    -                    (7,666)              -                    

รวมลูกหนีA อื:นและดอกเบีAยคา้งรับ-สุทธิ -                    -                    -                    6,451                

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั บายอน ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั -                    -                    42,757              41,368              

บริษทั  แมก็ซ์  เอฟโวลูชั:น จาํกดั -                    1,800                -                    -                    

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                    1,800                42,757              41,368              

หกั ค่าเผื:อหนีAสงสัยจะสูญ -                    -                    (42,757)            (3,030)              

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั-สุทธิ -                    1,800                -                    38,338              

รวมลูกหนีA อื:นและเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

          แก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                    1,800                -                    44,789              

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีรายการเคลื:อนไหวของเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนัดงันีA

2552 2551 2552 2551

เงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                     -                     9,000                 17,000               

ลดลงระหวา่งปี -                     -                     (1,584)                (8,000)                

ยอดคงเหลือสิAนปี -                     -                     7,416                 9,000                 

บริษทัที:เกี:ยวขอ้ง

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 770                    7,820                 50                      100                    

เพิ:มขึAนระหวา่งปี 1,800                 480                    -                     -                     

ลดลงระหวา่งปี (2,520)                (7,530)                -                     (50)                     

ยอดคงเหลือสิAนปี 50                      770                    50                      50                      

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสัAนแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 50                      770                    7,466                 9,050                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                     -                     41,368               27,039               

เพิ:มขึAนระหวา่งปี -                     -                     4,093                 12,805               

ลดลงระหวา่งปี -                     -                     (1,462)                -                     

ปรับปรุงอตัราแลกเปลี:ยน -                     -                     (1,242)                1,524                 

ยอดคงเหลือสิAนปี-สุทธิ -                     -                     42,757               41,368               

บริษทัที:เกี:ยวขอ้ง

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 1,800                 2,280                 -                     -                     

ลดลงระหวา่งปี (1,800)                (480)                   -                     -                     

ยอดคงเหลือสิAนปี -                     1,800                 -                     -                     

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                     1,800                 42,757               41,368               

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที'เกี'ยวข้องกนัโดยกําหนดอตัราดอกเบี -ยร้อยละ MOR ตอ่ปี 
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บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศแหง่หนึ'งเป็นเงินให้กู้ยืมที'ไมม่ีหลกัประกนัและมีกําหนดเวลาชําระคืน เมื'อทวงถาม 
โดยมีอัตราดอกเบี -ย MOR ต่อปี บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเรียกคืนในระยะเวลาอันสั -น ดงันั -นจึงจัด
ประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปิดบริษัทยอ่ยดงักลา่วแล้ว เมื'อวนัที' 11 กนัยายน 2552เนื'องจากผลประกอบการ
ขาดทนุตอ่เนื'อง และผลขาดทนุทั -งหมดนั -นได้มีการบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเต็มจํานวนเรียบร้อยแล้ว 

เงินลงทนุ - สทุธิ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย 

 

บริษทั

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์

ทุนชาํระ

แลว้

การถือ

หุน้ร้อย

ละ

วธีิส่วน

ไดเ้สีย

ทุนชาํระ

แลว้

การถือ

หุน้ร้อย

ละ

วธีิส่วน

ไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัร่วม

บริษทั  แมก็ซ์  เอฟโวลูชั:น จาํกดั                   

 (ถือหุน้ โดยบริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั)

ผูบ้ริหารและผู ้

ถือหุน้ร่วมกนั

 8,000  33.33  6,959  8,000  33.33  6,413

กิจการร่วมคา้

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็             

 ออการ์ไนเซอร์

ผูบ้ริหารและผู ้

ถือหุน้ร่วมกนั

 160  50.00  -    60  50.00  -   

รวมเงินลงทุน  6,959  6,413

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

2552 2551

 

เมื'อวนัที' 23 กมุภาพนัธ์ 2550 บริษัทยอ่ย ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แม็กซ์ แอฟโวลชูั'น จํากดั จํานวน 5 
ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัจํานวน 26,667 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 187.50 บาท (มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมี
สว่นตา่งของราคาทนุที'สงูกวา่ราคาตามบญัชี ณ วนัที' 31 มีนาคม 2550 ของบริษัทร่วม ตามงบการเงินที'ยงัไม่
ตรวจสอบหรือสอบทาน เป็นจํานวนเงินประมาณ 2.80 ล้านบาท  
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บริษัทฯ บนัทกึสว่นแบง่ผลกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมโดยวิธีสว่นได้เสยีตามงบการเงินของผู้บริหารที'ยงั
ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ในงบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปีสิ -นสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2552 และ 
2551 จํานวนเงิน 1.55 ล้านบาท และ 1.18 ล้านบาท ตามลาํดบั 

บริษทั

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ ทุนชาํระแลว้

การถือหุน้ร้อย

ละ วธีิราคาทุน

บริษทั พีเอม็  เซ็นเตอร์  จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 135,000  99.99  134,999

บริษทั ดิอายส์ จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 15,000  99.95  14,601

บริษทั เวร์ิคแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 3,000  90.00  2,700

บริษทั ซีเอม็โอ-เคดบัเบิAลยซีูพี จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 1,000  49.96  500

บริษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์  จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 179  75.00  134

บริษทั เอ ลิAงค ์จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 250  99.99  250

บริษทั เอก็ซ์โปซิชั:น เทคโนโลย ีจาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 2,000  40.00  5,400

กิจการร่วมคา้

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็                

ออการ์ไนเซอร์

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 160  50.00  80

รวมเงินลงทุน  158,664

หกั ค่าเผื:อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (3,334)             

รวมเงินลงทุน-สุทธิ  155,330

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551

 

เมื'อวนัที' 1 กรกฏาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์โปรซิชั'น เทคโนโลยี จํากดั จํานวน 5 

ล้านบาท เป็นหุ้นจํานวน 4,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีสว่นต่าง
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ของราคาทนุที'สงูกวา่ราคาตามบญัชี ณ วนัที' 1 กรกฏาคม 2551 ตามงบการเงินที'ยงัไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบ
ทานเป็นจํานวนเงินประมาณ 4.64 ล้านบาท  

เมื'อวนัที' 10 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัเพิ'มทนุของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั'น เทคโนโลยี จํากดั 
เป็นจํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท (จํานวน 16,000 หุ้นในราคาตามมลูค่า หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระ 25%) คิดเป็น
สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่ว 

เมื'อวนัที' 11 สงิหาคม 2552 บริษัท ซีเม็กซ์ เอ็กซิบิชั'น จํากดั ซึ'งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี'ยน
ชื'อเป็น บริษัทเวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั 

2552 2551 2552 2551

เจา้หนีAการคา้บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั -                   -                   16,442             3,034                

บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                   -                   1,628                1,218                

บริษทั เอก็ซ์โปซิชั:น เทคโนโลย ีจาํกดั -                   -                   2,617                1,292                

บริษทั เวร์ิคแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จาํกดั -                   -                   952                   -                   

บริษทั แมก็ซ์ เอฟโวลูชั:น จาํกดั 400                   -                   
รวมเจา้หนีAการคา้บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั -                   -                   22,039             5,544                

เงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

ดอกเบีAยคา้งจ่าย

บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั -                   -                   8                       -                   

บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                   -                   24                     41                     

บริษทั เอลิAงค ์จาํกดั -                   -                   3                       -                   

กรรมการ 131                   131                   -                   -                   

รวมดอกเบีAยคา้งจ่ายจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 131                   131                   35                     41                     

เงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั -                   -                   8,000                8,000                

บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                   -                   4,745                10,500             

บริษทั เอลิAงค ์จาํกดั -                   -                   500                   -                   

กรรมการ 6,000                4,000                5,000                3,000                

บริษทั เอส. คิวบิค จาํกดั -                   2,400                -                   2,400                

รวมเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 6,000                6,400                18,245             23,900             
รวมเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 6,131                6,531                18,280             23,941             

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีรายการเคลื:อนไหวของเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนัดงันีA

2552 2551 2552 2551

เงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                  -                  18,500             -                  

เพิ:มขึAนระหวา่งปี -                  -                  22,000             24,500             

ลดลงระหวา่งปี -                  -                  (27,255)           (6,000)             

ยอดคงเหลือสิAนปี -                  -                  13,245             18,500             

บริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 2,400               -                  2,400               -                  

เพิ:มขึAนระหวา่งปี -                  4,000               -                  4,000               

ลดลงระหวา่งปี (2,400)             (1,600)             (2,400)             (1,600)             

ยอดคงเหลือสิAนปี -                  2,400               -                  2,400               

กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 4,000               6,000               3,000               -                  
ยอดยกมาของบริษทัยอ่ยใหม่ -                  750                  5,000               -                  
เพิ:มขึAนระหวา่งปี 5,000               8,000               (3,000)             8,000               
ลดลงระหวา่งปี (3,000)             (10,750)           -                  (5,000)             

ยอดคงเหลือสิAนปี 6,000               4,000               5,000               3,000               
รวมเงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลและบริษทัที:เกี:ยวขอ้งกนั 6,000               6,400               18,245             23,900             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)
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6. ลกูหนี -การค้า - สทุธิ 

ลกูหนี -การค้า ณ วนัที' 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนี -ที'ค้างชําระได้ดงันี - 

 

2552 2551 2552 2551

ลูกหนีAการคา้บริษทัที:เก ี:ยวขอ้งกนั

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ -                      2,675.00             -                      -                      

เกนิกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน -                      -                      211,843.14         143,500.00         

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน -                      44,720.00           -                      192,306.95         

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน -                      -                      141,051.57         1,445,210.74      

เกนิ 12 เดือน 44,720.00           -                      5,162,625.96      3,525,108.27      

ลูกหนีAการคา้รอเรียกเกบ็บริษทัที:เก ี:ยวขอ้งกนั

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ -                      -                      110,975.05         1,008,768.55      

เกนิกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน -                      -                      15,400.00           -                      

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน -                      -                      647,775.00         -                      

เกนิ 12 เดือน -                      -                      503,825.00         -                      

รวมลูกหนีAการคา้กจิการที:เก ี:ยวขอ้งกนั 44,720.00           47,395.00           6,793,495.72      6,314,894.51      

ลูกหนีAการคา้อื:น ๆ 

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ 62,959,737.00    55,828,560.77    35,467,392.13    31,895,804.66    

เกนิกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน 17,710,447.78    42,003,763.60    6,490,666.64      33,014,204.84    

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 1,040,924.33      10,821,850.43    -                      10,586,531.52    

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 4,840,874.74      11,745,028.97    3,988,317.76      10,812,243.15    

เกนิ 12 เดือน 23,668,364.02    6,110,264.74      19,620,145.57    2,767,276.53      

ลูกหนีAการคา้รอเรียกเกบ็ - อื:นๆ

ยงัไมค่รบกาํหนดการเรียกเกบ็ 13,177,987.31    29,808,452.11    12,938,940.10    29,808,452.11    

เกนิกาํหนดการเรียกเกบ็

นอ้ยกวา่  3 เดือน 5,965,170.02      6,974,672.77      5,942,170.02      6,974,672.77      

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน -                      3,926,314.92      -                      3,926,314.92      

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 128,660,484.11  -                      128,476,484.11  -                      

เกนิ 12 เดือน 2,865,180.50      1,439,932.50      2,865,180.50      1,439,932.50      

รวมลูกหนีAการคา้อื:น 260,889,169.81  168,658,840.81  215,789,296.83  131,225,433.00  

รวม 260,933,889.81  168,706,235.81  222,582,792.55  137,540,327.51  

หกั : คา่เผื:อหนีAสงสัยจะสูญ (22,178,584.02)   (12,124,552.43)   (24,796,995.50)   (10,312,034.37)   

ลูกหนีAการคา้ - สุทธิ 238,755,305.79  156,581,683.38  197,785,797.05  127,228,293.14  

(หนว่ย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นําลกูหนี -การค้า จํานวน 23.02 ล้านบาท และ 
17.79 ล้านบาท ตามลาํดบัไปขายลดให้กบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ'ง (หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนี -การค้า จํานวน 129.81 ล้านบาทเพื'อใช้
เป็นหลกัประกนัสนิเชื'อกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ'ง (หมายเหต ุ10) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีลกูหนี -รอเรียกเก็บกบัหน่วยงานราชการแห่งหนึ'งเป็นจํานวนเงิน 128.56 

ล้านบาท (ค้างกําหนดเรียกเก็บ 6 – 12 เดือน) ลกูหนี -ได้พิจารณางานที'บริษัทฯได้ให้บริการและสง่มอบแล้วอ้าง
ว่างานที'บริษัทส่งมอบมีมูลค่าตํ'ากว่าที'บริษัทจะเรียกเก็บตามสญัญาเป็นจํานวนเงิน 52.51 ล้านบาท ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการดําเนินการทางกฎหมายและเชื'อว่าผลในท้ายที'สดุบริษัทจะสามารถเจรจา
กบัลกูหนี -ได้โดยไมเ่กิดความเสยีหายที'เป็นสาระสาํคญัแก่บริษัท ดงันั -นจึงไมไ่ด้ตั -งคา่เผื'อผลขาดทนุดงักลา่วไว้
ในงบการเงิน 

7. งานระหวา่งทําและวสัดคุงเหลอื 

งานระหวา่งทําและวสัดคุงเหลอื ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  

2552 2551 2552 2551

วสัดุคงเหลือ 2,823,447.65    3,728,037.30    -                    -                    

งานระหวา่งทาํ 16,537,041.37  20,874,899.44  16,210,263.45  20,746,561.61  

           รวม 19,360,489.02  24,602,936.74  16,210,263.45  20,746,561.61  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

 

8. สนิทรัพย์หมนุเวีนอื'น 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื'น ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  

2552 2551 2552 2551

เงินล่วงหนา้พนกังาน 3,917,680.79    2,781,562.96    3,709,342.38       2,278,602.94    

ภาษีถูกหกั ณ ที:จ่ายรอขอคืน 7,519,334.18    -                    7,519,334.18       -                    

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,185,581.19    1,538,420.50    1,557,173.48       989,141.70       

อื:นๆ 3,140,898.50    2,985,963.08    140,148.02          189,468.72       

           รวม 16,763,494.66  7,305,946.54    12,925,998.06     3,457,213.36    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)
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9. ที'ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

ที'ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 ประกอบด้วย 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที: ณ วนัที:

1 มกราคม 2552 เพิ:มขึAน ลดลง 31 ธนัวาคม 2552

ราคาทุน

ที:ดิน 48,269,270.30        36,465,932.50     -                       84,735,202.80        

อาคาร 67,400,075.02        3,271,106.30       -                       70,671,181.32        

ส่วนปรับปรุงอาคาร 7,663,113.19          8,051,609.70       1,393,346.17       14,321,376.72        

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 309,095,829.17      26,516,442.39     20,167,730.45     315,444,541.11      

เครื:องใชส้าํนกังาน 36,701,451.72        3,707,697.61       1,265,181.63       39,143,967.70        

เครื:องตกแต่งและติดตัAง 3,767,738.31          286,259.72          1,012,747.11       3,041,250.92          

ยานพาหนะ 20,603,265.06        39,000.00            -                       20,642,265.06        

งานระหวา่งก่อสร้าง 8,151,336.56          2,745,980.00       8,156,030.00       2,741,286.56          

ที:ดินระหวา่งการพฒันา 36,110,871.50        -                       36,110,871.50     -                          

รวม        537,762,950.83 81,084,028.22          68,105,906.85 550,741,072.20      

ค่าเสื:อมราคาสะสม

อาคาร 15,881,425.53        3,744,696.94       -                       19,626,122.47        

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3,927,101.02          1,603,254.96       1,462,019.81       4,068,336.17          

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 219,821,590.09      33,628,203.58     16,309,383.35     237,140,410.32      

เครื:องใชส้าํนกังาน 30,222,772.68        3,886,737.83       320,990.17          33,788,520.34        

เครื:องตกแต่งและติดตัAง 2,564,528.98          921,791.97          236,149.78          3,250,171.17          

ยานพาหนะ 15,223,123.12        3,249,949.75       -                       18,473,072.87        

รวม 287,640,541.42      47,034,635.03     18,328,543.10     316,346,633.35      

ค่าเผื:อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 239,309.71             239,309.71             

ราคาตามบญัชีสุทธิ 249,883,099.70      234,155,129.14      

งบการเงินรวม

รายการเปลี:ยนแปลงระหวา่งปี

คา่เสื'อมราคาสาํหรับปี สิ -นสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจํานวน 47.03 ล้านบาท และ 51.25 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ได้บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึ'งหกัค่าเสื'อมราคา
ทั -งจํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่จํานวน 195 ล้านบาท และ จํานวน 137 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ที'ดิน และสิ'งปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบางแหง่ใช้เป็นหลกัประกนัหนงัสอืคํ -าประกนั เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
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(หน่วย : บาท)

ณ วนัที: ณ วนัที:

1 มกราคม 2552 เพิ:มขึAน ลดลง 31 ธนัวาคม 2552

ราคาทุน

ที:ดิน 22,135,000.00     355,061.00          -                       22,490,061.00     

อาคาร 15,445,000.00     -                       -                       15,445,000.00     

ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,023,080.83       4,029,936.00       1,393,346.17       6,659,670.66       

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 23,963,582.72     2,698,365.09       88,400.00            26,573,547.81     

เครื:องใชส้าํนกังาน 11,641,196.08     2,301,975.47       -                       13,943,171.55     

ยานพาหนะ 9,638,159.16       39,000.00            -                       9,677,159.16       

งานระหวา่งก่อสร้าง 883,250.00          755,500.00          1,638,750.00       -                       

รวม 87,729,268.79     10,179,837.56     3,120,496.17       94,788,610.18     

ค่าเสื:อมราคาสะสม

อาคาร 2,893,389.24       844,037.75          -                       3,737,426.99       

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3,817,804.91       962,821.26          1,393,346.17       3,387,280.00       

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 15,235,589.40     3,912,896.83       82,051.53            19,066,434.70     

เครื:องใชส้าํนกังาน 8,798,944.85       1,324,934.44       -                       10,123,879.29     

ยานพาหนะ 6,908,653.10       1,869,840.78       -                       8,778,493.88       

รวม 37,654,381.50     8,914,531.06       1,475,397.70       45,093,514.86     

ค่าเผื:อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 239,309.71          239,309.71          

ราคาตามบญัชีสุทธิ 49,835,577.58     49,455,785.61     

รายการเปลี:ยนแปลงระหวา่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คา่เสื'อมราคาสาํหรับปีสิ -นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีจํานวน 8.91 ล้านบาท และ 7.64 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ได้บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึ'งหกัคา่เสื'อมราคาทั -งจํานวนแล้วแต่
ยงัคงใช้งานอยู ่จํานวน 25.10 ล้านบาท และ จํานวน 14.92 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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10. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบนัการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

2552 2551 2552 2551

เงินเบิกเกินบญัชี 56,209,024.30    65,669,119.07    37,174,510.86    47,659,153.49     

ตัnวสญัญาใชเ้งิน 77,980,000.00    41,287,350.69    77,980,000.00    41,287,350.69     

เจา้หนีAแฟคตอริ:ง 34,030,752.57    16,014,641.12    20,720,028.09    16,014,641.12     

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้

ยมืระยะสัAนจากสถาบนัการเงิน 168,219,776.87 122,971,110.88 135,874,538.95 104,961,145.30

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

 

บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้ามีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั -นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที' 
31 ธนัวาคม ดงันี - 

2552 2551
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ 182 210
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) 120 175

(หน่วย : ลา้นบาท)

 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั -น ขายลดตั�วเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี -ย Market Rate ถึง MOR ซึ'งคํ -าประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยบางทา่นและการจดจํานองที'ดินและสิ'งปลกูสร้างบางแหง่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หมายเหตฯุ ข้อ 9) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินในสญัญาโอนสิทธิเรียกร้อง (ขายลด
ลกูหนี -) กบับริษัทแหง่หนึ'ง เป็นจํานวนเงินรวม 33 ล้านบาท ซึ'งคํ -าประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยบางทา่น 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนสทิธิการรับเงินจากลกูหนี -การค้า จํานวน 128.56 ล้านบาทเพื'อใช้เป็น
หลกัประกนัสนิเชื'อกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ'ง (หมายเหต ุ6) 
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11. หนี -สนิหมนุเวียนอื'น 

หนี -สนิหมนุเวียนอื'น ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  

2552 2551 2552 2551

เจา้หนีAกรมสรรพากร 392,562.58       4,597,964.82    308,041.13          1,362,385.45    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,690,516.11    13,782,727.24  2,487,951.53       1,770,176.13    

ภาษีหกั ณ ที:จ่ายคา้งจ่าย 2,459,827.72    6,216,956.92    2,028,194.45       3,826,166.44    

ประมาณการหนีA สินที:อาจจะเกิดขึAน 2,709,475.00    -                    6,779,156.20       -                    

เจา้หนีA อื:น 900,378.51       1,423,514.38    337,784.33          888,228.45       

เงินมดัจาํรับ 1,308,670.88    685,264.41       1,258,066.25       572,022.48       

อื:นๆ 4,216,411.08    4,269,211.13    221,511.89          258,839.44       

           รวม 18,677,841.88  30,975,638.90  13,420,705.78     8,677,818.39    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

 

12. หนี -สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิ 

หนี -สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

2552 2551 2552 2551

ไม่เกิน 1 ปี

จาํนวนขัAนตํ:าที:จะตอ้งจ่าย 6,721,584.38    4,962,076.49    293,376.90       249,660.00       

ดอกเบีAยรอตดัจ่าย (620,148.90)      (606,685.12)      (41,146.98)        (10,368.62)        

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัAนตํ:า 6,101,435.48    4,355,391.37    252,229.92       239,291.38       

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จาํนวนขัAนตํ:าที:จะตอ้งจ่าย 5,998,905.00    6,958,912.25    418,316.92       104,025.00       

ดอกเบีAยรอตดัจ่าย (309,572.05)      (368,987.98)      (65,942.66)        (1,145.55)          

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัAนตํ:า 5,689,332.95    6,589,924.27    352,374.25       102,879.45       

ราคาตามบญัชีของ

อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 16,638,726.30  13,865,462.09  890,705.60       477,917.81       

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ทําสญัญาเชา่ทางการเงินกบับริษัทหลายแหง่สาํหรับอปุกรณ์ดําเนินงาน และ
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ยานพาหนะ สญัญาเชา่ดงักลา่วมีระยะเวลา 1-5 ปี สญัญาเชา่ทางการเงินข้างต้นมีอตัราดอกเบี -ยอยูร่ะหวา่ง
ร้อยละ 4.22 ถึง 9.02 ตอ่ปี 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

2552 2551 2552 2551

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 31,272,000.00    23,273,000.00    14,662,000.00    4,980,000.00      

หกั ส่วนที:ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (6,300,000.00)    (13,448,000.00)  (2,676,000.00)    (4,980,000.00)    

เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 24,972,000.00    9,825,000.00      11,986,000.00    -                      

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เมื'อวนัที' 25 มิถนุายน 2552 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็นจํานวนเงิน 16 
ล้านบาท เงินกู้ยืมนี -มีอตัราดอกเบี -ยร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นทกุเดือนเป็นจํานวน 72 

เดือน เดือนละ 223,000 บาทโดยเริ'มจากเดือนกรกฎาคม 2552 เงินกู้ยืมดงักลา่วคํ -าประกนัโดยการจํานองที'ดิน
ของบริษัท ฯ (หมายเหต ุข้อ 9)  

เมื'อวนัที' 25 มีนาคม 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ'ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็น
จํานวนเงิน 8 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี -มีอตัราดอกเบี -ยร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นทกุเดือน
เป็นจํานวน 60 เดือน เดือนละ 135,000 บาทโดยเริ'มจากเดือนเมษายน 2552 เงินกู้ยืมดงักลา่วคํ -าประกนัโดย
การจํานองที'ดินของบริษัทยอ่ย  

ในปี 2551 บริษัทยอ่ยแหง่หนึ'ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ'งเป็นจํานวนเงิน 10 ล้าน
บาท เงินกู้ เดือนที' 1-6 มีอตัราดอกเบี -ยคงที'ร้อยละ 5.95 %ตอ่ปี เดือนที' 7 เป็นต้นไปอตัราดอกเบี -ยร้อยละ MLR 

– 1.25% ต่อปี โดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นทุกสิ -นเดือนเป็นจํานวน 18 เดือน เดือนละ 442,000 บาท 
เดือนสดุท้ายเป็นจํานวนเงิน 2,486,000 บาท โดยเริ'มจากเดือนพฤษภาคม 2551 เงินกู้ดงักลา่วคํ -าประกนัโดย
บริษัท ฯ และบญัชีเงินฝากประจําของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

14. สาํรองตามกฎหมาย 

เพื'อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินจํานวน
อยา่งน้อย ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จนกวา่ทนุสาํรองนี -เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายนี -จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้  

15. เงินปันผล 

เมื'อวนัที' 21 เมษายน 2551 ที'ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไร
สาํหรับปี 2550 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงินทั -งสิ -น 15 ล้านบาท 
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16. รายได้อื'น 

รายได้อื'น ณ วนัที' 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

2552 2551 2552 2551

ดอกเบีAยรับ 344,056.70        1,384,867.78     1,814,417.58     3,790,531.28     

กาํไรจากอตัราแลกเปลี:ยน 755,936.60        4,374,807.55     615,322.15        4,298,253.84     

รายไดค้่าที:ปรึกษาทางการตลาด -                     -                     -                     1,417,932.87     

รายไดค้่าเช่าอาคารและสถานที: 226,903.20        1,175,306.31     -                     -                     

รายไดอื้:นๆ 953,439.54        3,160,704.43     712,663.68        1,974,791.41     

รวม 2,280,336.04     10,095,686.07   3,142,403.41     11,481,509.40   

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

17. คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ ที'มีสาระสาํคญั สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม ดงันี - 

2552 2551 2552 2551

ตน้ทุนงานบริการ 517.54            636.00            352.41            459.78            

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 106.61            124.89            47.13               43.29               

ค่าเสื:อมราคา 47.10               50.96               8.92                 7.64                 

ค่าโฆษณา 2.18                 4.28                 1.73                 2.35                 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 42.71               44.78               31.51               30.74               

หนีAสงสยัจะสูญ 10.31               9.52                 66.20               9.52                 

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

18. ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ดําเนินกิจการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและ
งานบนัเทิงตา่งๆ รายได้แยกตามสว่นงานทางธุรกิจและทางภมูิศาสตร์ มีดงัตอ่ไปนี - 
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สาํหรับปีสิAนสุดวนัที: 31 ธนัวาคม  2552
(หน่วย : พนับาท)

ต่างประเทศ

รายได้
จดักิจกรรมทางการตลาด

และการส่งเสริมการขาย 169,873    169,873      
จดังานแสดงและนิทรรศการ 153,749    153,749      
การจดังานบนัเทิงสาธารณะ 151,013    151,013      
การจดังานประชุมสัมมนา 2,025        2,025          
การบริหารจดังานแสดงสินคา้

และนิทรรศการ 19,197      19,197        
รวม 8,050          495,857    258,541    21,678       8,643                -                    (51,360)     741,410      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (606,476)     
กาํไรขัAนตน้ 134,934      
รายไดอื้:น 2,280          
กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 137,214      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (8,465)         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (83,860)       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (22,555)       
หนีAสงสัยจะสูญ (10,310)       
รวมค่าใชจ่้าย (125,190)     
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษิเงินได้ 12,024        
ตน้ทุนทางการเงิน (12,897)       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย -            1,535          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 662             
ภาษีเงินได้ (6,264)         
ขาดทุนสุทธิ (5,602)         

ณ วนัที: 31 ธนัวาคม 2552
ลูกหนีAการคา้ - สุทธิ -              197,785    60,581      5,056         1,962                -                    (26,630)     238,755      
ที:ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -              49,456      179,334    9,187         466                   -                    (4,288)       234,155      
อื:น ๆ 1,815          214,545    33,209      9,418         4,297                169                   (165,474)   97,979        
รวมสินทรัพย์ 1,815          461,786    273,124    23,661       6,726                169                   570,889      

ยอดรวม

ธุรกิจรับ

ทาํสื:อธุรกิจรับจดังาน

ในประเทศ
งบการเงินรวม

ธุรกิจเช่า

อุปกรณ์

ธุรกิจออกแบบ

ตกแต่ง

ธุรกิจประกวด

คาราโอเกะ

รายการ

ตดับญัชี
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19. เครื'องมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสี'ยงทางการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีความเสี'ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี -ย และมีความเสี'ยงจากการที'คู่สญัญา
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื'อ
การเก็งกําไรหรือเพื'อการค้า 

ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี -ย 

ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี -ยนี -เกิดขึ -นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี -ยในตลาดในอนาคต ซึ'งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี'ยงจากอตัรา
ดอกเบี -ยเนื'องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และเงินกู้ยืมจากบคุคลและบริษัทที'เกี'ยวข้องกนั  

เนื'องจากสินทรัพย์และหนี -สินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั -น และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตัรา
ดอกเบี -ยคงที'ในระยะสั -น บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเชื'อวา่จะไมม่ีความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี -ยที'เป็นสาระสาํคญั  

ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที'อยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื'อว่าจะไม่มีผลกระทบจาก
รายการที'เป็นเงินตราตา่งประเทศที'เป็นสาระสาํคญั จึงไมไ่ด้มีการป้องกนัความเสี'ยง 

ความเสี'ยงด้านการให้สนิเชื'อ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเสี'ยงด้านการให้สนิเชื'อเกี'ยวเนื'องกบับญัชีลกูหนี -ซึ'งรวมถึงลกูหนี -การค้าบริษัท
ที'เกี'ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีฐานของลกูค้าที'หลากหลายและมีจํานวนมากราย 
ดงันั -น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนี -จาก
ลกูหนี -เหลา่นั -น 

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื'องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี -สินทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั -น และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวมีอตัราดอกเบี -ยคงที'ในระยะสั -น ดงันั -นมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี -สินทางการเงินดงักล่าวจึง
แสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  

20. ภาระผกูพนัและหนี -สนิที'อาจเกิดขึ -นภายหน้า 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินที'ขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํ -าประกัน
เป็นจํานวนเงินรวม 71 ล้านบาท และ 65.45 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

 

 

 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 84

21. กองทนุสาํรองเลี -ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนกังานได้ร่วมกันจัดตั -งกองทุนสํารองเลี -ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สาํรองเลี -ยงชีพ พ.ศ. 2552โดยบริษัทฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี -ยงชีพนี -บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทิสโก้ จํากดั และจะจ่าย
ให้กบัพนกังานในกรณีที'ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ -นสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 
2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุเป็นจํานวนเงินประมาณ 1.83 ล้านบาท  

22. การจดัประเภทรายการใหม ่

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ -นสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2551 เพื'อ
สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจบุนั 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

รายการจดั

ประเภทใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

รายการจดั

ประเภทใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

งบดุล

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื:น 22,774          (15,468)         7,306            16,797          (13,340)         3,457            

ภาษีถูกหกั ณ ที:จ่าย 17,285          15,502          32,787          15,235          13,340          28,575          

เงินกูย้มืระยะสัAนจากบุคคลอื:น -                2,500            2,500            -                2,500            2,500            

หนีA สินหมุนเวยีนอื:น 33,442          (2,466)           30,976          11,178          (2,500)           8,678            

งบกาํไรขาดทุน

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 132,294        (132,294)       -                63,475          (63,475)         -                

ค่าใชจ่้ายในการขาย -                7,621            7,621            -                4,239            4,239            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร -                87,875          87,875          -                36,482          36,482          

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -                27,279          27,279          -                13,239          13,239          

หนีAสงสยัจะสูญ -                9,519            9,519            -                9,515            9,515            

ดอกเบีAยจ่าย 11,718          (11,718)         -                8,811            (8,811)           -                

ตน้ทุนทางการเงิน -                11,718          11,718          -                8,811.0         8,811            

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

23. การอนมุตัิงบการเงิน 

คณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินนี - เมื'อวนัที' 26 กมุภาพนัธ์ 2553 
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เอกสารแนบท้าย 
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ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
มี. ค. 2553) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
 ประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ 

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

0.10 % - 2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
ที'ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
สํานกัพระราชวงั 

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
 และกรรมการ 

48 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004 

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

ประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดิอายส์ จํากดั 

3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ 
 กรรมการ 

48 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณัฑิต  
คณะพยาบาลศาตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004  

9.33 % คูส่มรส 2533-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2529-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดิอายส์ จํากดั 

4. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

57 - ปริญญาโทด้านการจดัการสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ(ศศินทร์)  
- DAP7/2004   
- ACP2/2004   
- DCP 17/2002 

- - 2546-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั    
 
2550-ปัจจบุนั 
2547-ปัจจบุนั   
2544-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี - จํากดั 
บมจ. บริหารสินทรัพย์ ทา่เรือดอนสกั-
สมยุ  
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี - 
บมจ. ศภุาลยั  
บริษัท จดัหางาน เดอะบลิเลี'ยน 
โซลชูั'น จํากดั 
 

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552 
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ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
มี. ค. 2553) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

5. นายจมุพล รอดคําด ี
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

0.06% - 2546-ปัจจบุนั 
 
2549-ปัจจบุนั 
2546-2549 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ 
Art & Culture Consultant 
รองอธิการบดี 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. นางสาวอษุณี เกิดพึ'งบญุประชา 
กรรมการ 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- DAP 9/2004 

2.33 % พี'น้อง 2546-ปัจจบุนั 
2536-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 

7. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์  
รองประธานเจ้าหน้าที'บริหาร
กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 

  40 - ปริญญาตรี คณะมณัฑนศิลป์  
ออกแบบผลติภณัฑ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

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

รองประธานเจ้าหน้าที'
บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

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

8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั'น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

  40 ปริญญาโท Master in Business 
Administrative (Finance),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2552–ปัจจบุนั 
 
2551 - 2552 
2545 – 2551 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
Financial Controller 

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

9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  40 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์  
ออกแบบประยกุต์ศลิป์  
สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 

0.006% - 2551-ปัจจบุนั 
2537- 2551 

กรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการหนว่ยธุรกิจ        

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 
 
 

  39 ปริญญาโท MA.   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

0.006 % - 2552-ปัจจบุนั 
2536 - 2552 

รองกรรมการบริหาร 
ผู้ อํานวยการหนว่ยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
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ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการบริหาร 
 
 

38 ปริญญาตรี วรสารศาสตร์และ
สื'อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

100 หุ้น - 2551-ปัจจบุนั 
2550 – 2551 
2543-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหนว่ยธุรกิจ 

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

12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  36 ปริญญาโท  ภาษาองักฤษเพื'อการสื'อสาร  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

0.003% - 2551-ปัจจบุนั 
2550 – 2551 
2545-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหนว่ยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
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เอกสารแนบ 1.2 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2552 
 

 บมจ.ซีเอ็ม 
ออร์กาไน

เซอร์ 

บจก. เอส. คิว
บิค 

(“บริษัทใหญ่”) 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 

บจก. ดิ
อายส์ 

 

บจก. เวิร์ค
แมนชิพ เซ็ท 
แอนด์ ดีไซน์ 

บจก.ซีเอ็มโอ- 
เคดับเบิ  ลยูซีพี 

บจก. บายอน ซี
เอ็ม ออร์กาไเซอร์ 

บจก. เอลิ  งค์ 
 

บจก. เอ็กซ์โป
ซิชั�น เทคโนโลยี 

บจก. แม็กซ์ 
เอฟโวลูชั�น 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั /, //, /////          
2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ //, ///, 

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

3. นางสุรีย ์คุณาวงศ ์ //, //// //, ///, //// //, ///, //// //, //// //, ////   //,  //// //,  //// //, ///, //// 
4. นางสาวอุษณี เกิดพึ:งบุญประชา //  ///        
5. นายอนนัต ์เกตุพิทยา //, /////    //      
6. นายจุมพล รอดคาํดี //, /////          
7. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท ์ ///    //, ///  ///    
8. นายวีรบูลย ์ เรืองศรีมั:น ///          
9. นางสาวปณิธดา คลา้ยมณี ///          

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ ///          
11. นางสาวกรณฑท์อง  ตนอารีย ์ ///          
12. นางสาวศุภนีวรรณ  ทนัจิตต ์ ///          
 

หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผูบ้ริหาร  //// = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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                    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2552  
 

 
รายชื�อกรรมการ 

บริษัทย่อย 
บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์  

บจก. ดิอายส์ 

 

บจก. เวิร์คแมนชิพ 
เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน ซีเอ็ม  
ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี 

1.นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ /, //// /, //// /, //// //, ///, //// //, //// 
2.นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, //// //, ////  //, //// 
3.นางสาวอษุณี เกิดพึ'งบญุประชา ///    // 
5.นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์   //, /// ///  

 

                   หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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   เอกสารแนบ3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2552และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ซึ'งมิได้ดํารง
ตําแหนง่ทางการบริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัทฯ จํานวน 3 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี - 

รองศาสตราจารย์จมุพล  รอดคําดี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายรัตนาวธุ   วชัโรทยั  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

นายอนนัต์   เกตพิุทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทั -ง 3 ท่าน มีความรู้, ประสบการณ์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ และการเงิน 
โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์ 

ในรอบบญัชีปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที'ตามขอบเขตความรับผิดชอบที'คณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้กํากบัดแูล ตามข้อกําหนดที'ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่าด้วย 
ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแตง่ตั -งผู้สอบบญัชีประจําปี 2553, การสอบทานให้มีการกํากบัดแูล
กิจการที'ดีตามหลกับรรษัทภิบาล, การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสม และกํากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั -งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีการเกิดรายการที'เกี'ยวโยงกัน เพื'อให้สอดคล้องกบัแนว
ปฎิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจํานวน 4 ครั -ง และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมร่วมร้อยละ 92 
การประชมุในแตล่ะครั -งจะประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี, ประธานเจ้าหน้าที'ฝ่ายการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุปสาระสําคญั
ในการปฏิบตัิหน้าที'ได้ดงันี - 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2552 ของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของ CMO Group กบัฝ่ายบริหาร โดยได้มีการเชิญผู้สอบบญัชีมาประชมุและชี -แจงข้อซกัถามเกี'ยวกบั
การจัดทํางบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ก่อนที'คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบวา่งบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามควร 
ตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที'มีนยัสําคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว เพื'อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ก่อนนําสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาอนมุตัิแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบใน
ด้านการดําเนินงาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทั -งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และพิจารณา
รายงานต่าง ๆ เกี'ยวกับเรื'องการตรวจสอบภายใน ทั -งนี -เพื'อให้บรัษัทมีระบบการควบคุมภายในที'ดี รวมทั -งให้เกิด
ความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้บริษัทปฏิบตัิตาม
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พระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการที'ดี โดยได้สง่ตวัแทนเข้าร่วมอบรมสมัมนากบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
เรื'องการกํากบัดแูลกิจการที'ดี 

5. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการทํารายการระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลหรือนิติบคุคลที'เกี'ยวโยงกนั 
เพื'อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. พิจารณาความเสี'ยงตา่งๆ ที'อาจะเกิดขึ -นกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื'อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ความเสี'ยงเหลา่นั -น เพื'อหามาตรการป้องกนัที'เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตั -ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2553 ซึ'งจากการ
พิจารณาคุณสมับติของผู้ สอบบัญชีแล้ว พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2553 ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น และเสนอขออนมุตัิตอ่ที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และได้รายงานผลการประชุมทกุครั -งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ ทั -งนี -คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552 มีระบบการกํากบัดแูลกิจการที'ดี
ตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที'เป็น
ผลกระทบตอ่บริษัทที'เป็นสาระสาํคญั และได้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
            ---------------------------------- 

                      รองศาสตราจารย์จมุพล  รอดคําดี  
                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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แบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 

บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด(มหาชน) 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัที8  2 กมุภาพนัธ์ 2553 
 
 
 
 

แบบประเมินนี;จัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ8งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี8ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที�  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

                 องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที'ดีซึ'งเป็นรากฐานที'
สําคญัของระบบการควบคมุภายในที'มีประสิทธิผล  ดงันั -น จงึมีความจําเป็นที'ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจยัตา่ง ๆ ซึ'ง
เอื -อให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปได้ตามที'บริษัทมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคมุเพื'อส่งเสริม
ให้ทุกคนในบริษัทตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบการควบคมุภายใน เช่น การที'ฝ่ายบริหารให้ความสําคญัต่อ
ความซื'อสตัย์สจุริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนด
หน้าที'อยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตัทีิ'เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น  
          
 
1.1     คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที'ชดัเจนและวดัผลได้ เพื'อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่  
 
 บริษัทฯได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจนที'สามารถวดัผลได้  โดยทีมผู้บริหารจะกําหนดนโยบาย
ร่วมกนั และมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานหารือร่วมกันในหมู่พนักงานภายใต้สงักัดของตนถึงวิธีการในทาง
ปฏิบติัเพื'อให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที'ตั -งไว้  ซึ'งผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานมีอํานาจในการตดัสินใจได้เองตามความ
เหมาะสม  โดยบริษัทฯจะมีการติดตามและประเมินผลงานของแตล่ะหน่วยงานอย่างสมํ'าเสมอ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแล้วว่า การตั -งเป้าหมายได้ดําเนินการอย่างรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที'กําหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ'งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล โดยไมมี่การจงูใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนที'เกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะ
ที'อาจนําไปสูก่ารกระทําทจุริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั -งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง ทําให้เกิด
แรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น) 

   aaaa ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

ทีมผู้บริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที'ตั -งไว้นั -นๆ ก่อนแจ้งแก่พนักงานเพื'อนําไปยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั โดยแตล่ะหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตนในทุกเดือน เพื'อให้แน่ใจได้ว่าเป้าหมายที'ตั -งไว้
นั -นสามารถปฏิบติัตามได้จริง และไม่ก่อให้เกิดช่องทางในกระทําอนัมิชอบใดๆ เพียงเพื'อให้มีผลงานบรรลตุามเป้าหมาย
ที'ตั -งไว้นั -นๆ  
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1.3     บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรที'ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

บริษัทฯ มีการจัดทําแผนผังองค์กร และกําหนดหน้าที' ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนและมีการกระจายหน้าที'ความรับผิดชอบให้แก่แต่ละหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการจัดประชุมทุกหน่วยงานเพื'อชี -แจงปัญหา และสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจําทุก
เดือน  
                         
1.4     บริษัทมีข้อกําหนดเกี'ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน
ลกัษณะที'อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั -งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
หรือไม ่ 

 aaaa  มี � ไมมี่ 
 

บริษัทฯได้มีการจดัทําจรรยาบรรณและระเบียบข้อปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บริหารของบริษัทฯมีนโยบาย
ที'ให้ความสําคญักบัความมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทั -งมีการดําเนินการอย่างต่อเนื'องในการสอดแทรกจริยธรรม
กบัการดําเนินงาน  อีกทั -งบริษัทฯยงัมีการกําหนดบทลงโทษที'เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที'พนกังาน หรือผู้บริหารปฏิบติั
ตนในลกัษณะที'ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯอย่างชดัเจน 
 
1.5   บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซื -อ และการ
บริหารทั'วไปที'รัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้หรือไม ่

 aaaa ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

บริษัทฯได้กาํหนดขอบเขต และอํานาจดําเนินการตลอดจนวงเงินในการอนุมัติของผู้ที�เกี�ยวข้องไว้อย่าง
ชัดเจน  และมีความเป็นอสิระต่อกัน ในบางระบบงาน  
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื'อประโยชน์ของบริษัทใน
ระยะยาว ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

บริษัทฯ เน้นการผลิตผลงานที' มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ  อาจพิจารณาได้จาก
ความสามารถของบริษัทฯในการรักษาความสมัพนัธ์ที'ดีอย่างตอ่เนื'องในระยะยาวกบัลกูค้าสว่นใหญ่ได้ 
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ส่วนที�  2   การบริหารความเสี�ยง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี'ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตขุองความ
เสี'ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื'อสตัย์ และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้
ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกํากับดูแลไม่ทั'วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี'ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทําให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตนีุ - การที'จะนําพาให้
บริษัทรอดพ้นจากอนัตรายที'เกิดจากความเสี'ยง  ดงักลา่วได้นั -น ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องดําเนินการตอ่ไปนี -อย่างสมํ'าเสมอ 
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถงึลกัษณะความเสี'ยงที'บริษัทประสบอยู่ หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of risk) 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี'ยงนั -น ๆ ตอ่บริษัท และโอกาสที'ความเสี'ยงนั -น ๆ จะเกิดขึ -น (Analysis of risk) 
(3) กําหนดมาตรการเพื'อลดความเสี'ยงให้อยู่ในระดบัที'เหมาะสม (Management of risk) 
          
 

2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสมํ'าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจยัใดบ้างที'เป็นปัจจยัความเสี'ยงทั -ง
ที'มาจากภายนอกและภายใน ซึ'งอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

 aaaa  มี �  ไมมี่ 
 

บริษัทฯมีการประชุมทั -งในระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติการอย่างสมํ'าเสมอ และต่อเนื'องทุกเดือน เพื'อสรุปผลการ
ดําเนินงานและวิเคราะห์ถึงปัญหาที'เกิดขึ -นในช่วงเดือนที'ผา่นมา พร้อมทั -งประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั'วไปและประเมินความเสี'ยงที'
อาจจะเกิดขึ -นตอ่ไปในอนาคต 

 
2.2   บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไมว่า่ เหตกุารณ์ใดที'จะทําให้ปัจจยัที'เป็นความเสี'ยงนั -นเกิดขึ -น  

 aaaa  มี �  ไมมี่ 
 
มีทั -งในส่วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขั -นตอนการจดัประชุมตามที'กล่าวแล้วตามข้อ 

2.1 
 

2.3   บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที'เป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสี'ยง รวมทั -งมาตรการในการลด
ความเสี'ยงเหลา่นั -น ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

ในการประชุมผู้บริหารในแต่ละเดือนนั น จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องในการดาํเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะต้องรายงานความ
คืบหน้าของการดาํเนินงานตามกาํหนด 
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2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนกังานทกุคนที'เกี'ยวข้องรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี'ยงที'กําหนดไว้ ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

ผู้บริหารของแตล่ะหน่วยงานที'เกี'ยวข้องจะต้องแจ้งให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาของตนรับทราบ และปฎิบตัิตาม
มาตรการดงักลา่ว 

 
2.5    บริษัทมีการติดตามวา่หน่วยงานตา่ง ๆ ได้ปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี'ยงที'กําหนดไว้ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

มีการติดตามโดยการที�แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานที�กําหนดในที�
ประชุมที�จัดขึ  นทุกเดือน 

 
ส่วนที�  3   การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที'มีความสําคัญเพื'อให้บริษัทมั'นใจว่าแนวทางที'ฝ่าย
บริหารกําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทกุคนในบริษัท ซึ'งแนวทางดงักลา่ว ได้แก่ 
(1) การกําหนดอํานาจ และระดบัการอนมุติัรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที'ที'อาจเอื -อให้เกิดการกระทําที'ทจุริตออกจากกนั 
(3) มีการกําหนดขั -นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ ที'เกี'ยวข้องกับบุคคล

ดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพื'อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การกําหนดวิธีการเพื'อให้แน่ใจวา่ บริษัทได้ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัที'เกี'ยวข้อง  
         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที' และวงเงินอํานาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

จากการสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที�จะสามารถป้องกันทรัพย์สินอันเกิด
จากการที� ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ บริษัท ฯ ได้มีการจัดทําคู่ มืออํานาจดําเนินการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรซึ�งมีการกาํหนดวงเงนิอาํนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  

 

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที'ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี - ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื'อเป็นการตรวจสอบซึ'ง
กนัและกนัใช่หรือไม่ (1) หน้าที'อนุมติั (2) หน้าที'บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ (3) หน้าที'ในการดแูล
จดัเก็บทรัพย์สิน  

 aaaa   ใช่ � ไมใ่ช่ 
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บริษัท ฯ ได้แบ่งแยกหน้าที'ในการอนุมติั, หน้าที'ในการบนัทึกบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และหน้าที'ในการจดัเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกนั ทั -งนี -เพื'อให้เกิดการคานอํานาจกนั และเป็นการตรวจสอบซึ'งกนัและกนั  
 
3.3 ในกรณีที'บริษัทมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที'เกี'ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว บริษัทมี
มาตรการที'รัดกมุเพื'อติดตามให้การทําธุรกรรมนั -นต้องผ่านขั -นตอนการอนมุติัที'กําหนด ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่                                   �  ไมใ่ช่   
 
การกระทําธุรกรรมดงักล่าว  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะประชมุผู้ ถือหุ้นเพื'อทําการอนมุติั โดยบริษัท ฯ ได้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั'ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 
 
3.4 ในกรณีที'มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั -นได้กระทําโดยผู้ ที'ไม่มีส่วนได้เสียใน 
ธุรกรรมนั -นเท่านั -นใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่                              �  ไมใ่ช่   
 

การพจิารณาอนุมัตริายการเกี�ยวโยงดังกล่าว กรรมการผู้ที�มีส่วนได้เสียในธุรกรรม จะไม่มีสิทธิใน
การออกเสียง 

 
3.5   ในกรณีที'มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั -น ได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที'กระทํากบับคุคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใช่หรือไม ่

               a  ใช่                            �  ไมใ่ช่    
 

ในการพิจารณาขั -นตอนการอนมุตัิรายการ จะต้องมีการจดัจดัทําการวิเคราะห์ข้อมลูโดยละเอียด ก่อนจดัให้มีการประชุม เพื'อ
หาข้อสรุปในการพิจารณา เพื'อให้เกิดประโยชน์สงุสดุแก่บริษัท ฯ และถกูต้องตามหลกัปฏิบตัิที'ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกําหนด 

 

3.6   ในกรณีที'ได้มีการอนุมติัธุรกรรมกับผู้ ที'เกี'ยวข้องในลกัษณะที'มีผลผูกพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทํา
สญัญาซื -อขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํ -าประกนั) ได้มีการติดตามให้ปฏิบติัตามเงื'อนไขที'ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที'มี
ผลผกูพนับริษัทหรือไม ่(เช่น ติดตามการชําระคืนหนี -ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น)  

 a   ใช่                             �  ไมใ่ช่                
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บริษัทฯ ได้จดัให้ฝ่ายบญัชีและการเงินทําหน้าที'ในการติดตามว่าคู่สญัญาได้มีการปฎิบติัตามเงื'อนไขที'ได้ตกลงกนั
ไว้ ตลอดระยะเวลาที'มีผลผูกพันกับบริษัทฯ อนึ'ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที'คอยตรวจสอบความ
ถกูต้องของธุรกรรมนั -นๆ อีกครั -ง เพื'อให้เกิดความโปร่งใส 

     
3.7   กรณีที'บริษัทมีมาตรการเกี'ยวกบัการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลมุไปถึงกรณีที'ผู้ ที'เกี'ยวข้อง
ดงักลา่วนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื'อประโยชน์สว่นตวัด้วย ใช่หรือไม ่

 a  ใช่                                   �  ไมใ่ช่       
 

บริษัทฯ ยดึถือหลกัปฏิบตัิตามที'ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยมีนโยบายไมใ่ห้ผู้ เกี'ยวข้องนําโอกาสหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื'อประโยชน์สว่นตวั  

 
3.8 ในกรณีที'บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมอย่างสมํ'าเสมอ รวมทั -งมีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที'บริษัทแต่งตั -งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ดงักลา่วถือปฏิบติั ใช่หรือไม ่

 a  ใช่                                   �  ไมใ่ช่      
 
บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยโดยมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัท

ย่อย เพื'อทําการกําหนดนโยบายให้บริษัทย่อยดงักล่าวดําเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
ของลกุ่มบริษัท และสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยผลงานของแตล่ะบริษัท 
 
3.9   บริษัทมีมาตรการที'จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที'เกี'ยวข้อง หรือไม่ ทั -งนี - เพื'อลดความ
เสี'ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื'อเสียงของบริษัท  

 aaaa    มี �  ไมมี่ 
 

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั -งหน่วยงานนิติกรขึ -น เพื'อให้คําปรึกษาและดูแลเกี'ยวกับข้อกฏหมายและระเบียบข้อบังคบั
ตา่งๆให้ถกูต้องตามที'กฏหมายกําหนด 
 
3.10 ในกรณีที'บริษัทเคยมีการกระทําที'ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกนัมิให้เกิดการกระทําในลกัษณะ
นั -นอีก หรือไม ่

   �  มี                                           �  ไมมี่      aaaa   ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
 บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพื'อมิให้เกิดการกระทําที'ขัดแย้งต่อข้อกฏหมายและระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ  
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ส่วนที�  4  ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึ'งของการปฏิบติัหน้าที'ด้วยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นสําหรับกรรมการผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้ ที'เกี'ยวข้อง ก็คือ การตดัสินใจบนพื -นฐานที'มีข้อมลูที'มีคณุภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทาง
การเงินหรือข้อมลูอื'น  ดงันั -น การสื'อสารข้อมลูดงักล่าวไปยงัผู้ ที'เกี'ยวข้องจึงเป็นสิ'งจําเป็นอย่างยิ'งและเป็นสิ'งที'จะช่วยให้
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน  
 
ข้อมลูที'มีคณุภาพควรมีคณุสมบติัดงันี - 
(1) มีเนื -อหาที'จําเป็นเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 
(2) มีความถกูต้องสมบรูณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจบุนั 
(4) มีรูปแบบที'เข้าใจง่าย 
(5) มีการจดัเก็บที'ดี 
         
 
4.1 ในการเสนอเรื' องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที'สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื'อให้

คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที'สําคญัต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื'องที'เสนอให้
พิจารณาเหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ เป็นต้น) 

 aaaa    ใช่ �  ไมใ่ช่ 
บริษัทฯ จดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครั -ง  เพื'อให้การ

พิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและสมบรูณ์  
 
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที'ระบุข้อมลูที'จําเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชมุ อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั -นตํ'าตามที'กฎหมายกําหนด ใช่หรือไม ่

 aaaa    ใช่  ได้รับก่อนวนัประชมุโดยเฉลี'ย….7.…วนั �  ไมใ่ช่ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที'ทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหน้าที'ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื'องที'พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที'ไมเ่ห็นด้วยกบัเรื'องที'เสนอพร้อมเหตผุลเป็นต้น 

   aaaa ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

การจดัประชุมกรรมการในแต่ละครั -ง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที'การเงิน ทําหน้าที'เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื'อบนัทกึรายละเอียดการซกัถามหรือข้อสงัเกตในเรื'องที'พิจารณาในที'ประชุม และจดัทํารายงาน
การประชมุ โดยมีรายละเอียดตามควรที'ทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้ 
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4.4 บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเรื'องนี - หรือเคยได้รับแจ้งแตไ่ด้แก้ไขข้อบกพร่องนั -นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม ่

 aaaa   ใช่ �  ไมใ่ช่ 
  
 บริษัทฯ จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี และบญัชีตา่งๆ ไว้ครบถ้วนตามที'กฎหมายกําหนด 
 
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที'ทําให้บริษัทแสดงผลประกอบการที'
คลาดเคลื'อนจากความเป็นจริง 

 aaaa   ใช่ � ไมใ่ช่ 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที'รับรองทั'วไปและมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท 
 
ส่วนที�  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที'บริษัทจะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตามอย่างสมํ'าเสมอว่า มีการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายที'วางไว้ ระบบการควบคมุภายในยงัดําเนินอยู่อย่างตอ่เนื'อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ที'เปลี'ยนแปลงไป รวมทั -งข้อบกพร่องตา่ง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีที'บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่าย

บริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที'กําหนดไว้ ใช่หรือไม ่

 aaaa    ใช่                                   �  ไมใ่ช่     
 

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละครั -งเพื'อประเมินผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที'กําหนดไว้แต่แรกหรือไม่  พร้อมจดัทํา
ข้อมูลสรุปเชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กับแผนงานที'วางไว้ โดยในการประชุมแต่ละครั -ง ที'ประชุมจะพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการ
ดําเนินงานในไตรมาสที'ผ่านมา โดยในปี 2551 มีการประชมุทั -ง 7 ครั -ง  อนึ'ง บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประชมุผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน เพื'อพิจารณาผลประกอบการ
เป็นรายเดือน หากเกิดกรณีที'ผลงานตํ'ากว่าเป้าหมายที'ตั -งไว้ ที'ประชมุจะพิจารณาร่วมกันถึงสาเหตแุละวิธีการแก้ไขเพื'อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิต่อไป ทั -งนี -เพื'อเป็น
การเพิ'มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและเพื'อป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์ในลกัษณะเดียวกนันั -นเกิดขึ -นอีกในอนาคต 

 
5.2 กรณีที'ผลการดําเนินที'เกิดขึ -นมีความแตกตา่งจากเป้าหมายที'กําหนดไว้ บริษัทได้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา

ที'เหมาะสม ใช่หรือไม ่

 aaaa    ใช่                                   �  ไมใ่ช่     
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เมื'อที'ประชุมได้พิจารณาหาสาเหตทีุ'ก่อให้เกิดความแตกต่างนั -นแล้ว ที'ประชุมจะร่วมกนัเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
เพื'อให้ทกุฝ่ายที'เกี'ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางปฏิบติัตามตอ่ไปได้ภายในระยะเวลาที'เหมาะสม 
 
5.3 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในที'วางไว้อย่างสมํ'าเสมอใช่หรือไม ่

 aaaa    ใช่ �  ไมใ่ช่ 
 

บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื'อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และการ
ปฏิบตัติามระบบควบคมุภายใน โดยให้มีการตรวจสอบระบบงานหลกัอยา่งน้อยปีละ 1 ครั -ง 

 

5.4 กรณีที'บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานได้อย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม ่

 aaaa  ใช่                                   �  ไมใ่ช่    
 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในที'จดัตั -งนั -น ขึ -นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  หากพบข้อบกพร่อง
เกี'ยวกบัการควบคมุภายในจะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาโดยบรรจไุว้เป็น
วาระในการการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพื'อดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 
 

5.5 เมื'อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที'เป็นสาระสําคญั ได้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื'อพิจารณาสั'งการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม ่

 aaaa ใช่                                   �  ไมใ่ช่       
 

บริษัทฯ ไมเ่คยพบข้อบกพร่องที'เป็นสาระสําคญั เช่น การฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือการกระทําที'ผิดปรกติอนัจะกระทบ
ตอ่ชื'อเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอย่างมีนยัสําคญั แต่หากพบข้อพกพร่องดงักล่าว หน่วยงานตรวจสอบจะ
เป็นผู้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื'อพิจารณาดําเนินการแก้ไขร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทนัท่วงที 
 
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่

หรือไม ่

 aaaa  ใช่                                  �  ไมใ่ช่ 
 

บริษัทฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในแต่
ละครั -ง และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานสรุปผลในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
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5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที'เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ

สงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที'ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําที'ผิดปกติอื'น ซึ'งอาจกระทบต่อชื'อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั หรือไม ่

 aaaaใช่ �  ไมใ่ช่   
 
กรณีที'พบข้อบกพร่องจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจะแจ้งต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะเป็น

ผู้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื'อพิจารณาดําเนินการแก้ไขร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างทนัท่วงที 
 
 
 
 
 


