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สารจากประธานกรรมการ  
 
สภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจบุนักําลงัอยูใ่นระยะฟื นตวั  ประเทศกําลงัพฒันาอยา่งประเทศไทย  จงึควรเร่งฟื นฟเูศรษฐกิจ
ภายในประเทศเพื(อให้ก้าวทนัเศรษฐกิจโลก  ซึ(งหลงัจากพ้นวิกฤตการณ์บ้านเมือง  ภาคสว่นธุรกิจเอกชนเองเปรียบเสมือน
กลไกหนึ(งซึ(งจะขบัเคลื(อนเศรษฐกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้า    
 
กลยทุธ์ที(ทกุองค์กรนํามาใช้  ไมว่า่จะเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและคณุภาพในการ
ทํางาน  ล้วนแล้วแตก่ลั(นกรองออกมาเพื(อแขง่ขนักบัคูแ่ขง่อยา่งไมห่ยดุนิ(ง  ในธุรกิจอีเวนท์เอง ทกุองค์กรตา่งก็ปรับกลยทุธ์
อยา่งเตม็กําลงั  เพื(อแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด  และพยายามรักษาฐานลกูค้าเดิมให้มั(นคง 
 
ในฐานะกรรมการบริหาร  ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ.ซเีอ็มออร์กาไนเซอร์)  ผมมองเห็นความมุง่มั(นในการพฒันาและสร้างสรรค์
การจดังาน   รวมถึงศกัยภาพของบคุลากรและประสทิธิภาพของเทคโนโลยีนวตักรรมลํ  าสมยั  สามารถเป็นผู้ นําในธุรกิจ
การจดังานได้อยา่งไมย่าก  และยงัคงรักษาตาํแหนง่ผู้ นําธุรกิจการจดังานในอนัดบัต้นของเมืองไทยตอ่ไป 
 
ท้ายนี    ในนาม ซีเอ็มโอกรุ๊ป ผมขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น  ลกูค้าผู้มอีปุการะคณุ  พนัธมติรทางธุรกิจ  ที(ยงัคงให้ความ
ไว้วางใจในการทํางานกบัซเีอ็มโอกรุ๊ปเสมอมา  รวมถงึพนกังานทกุระดบัที(ร่วมแรง  ร่วมใจ สร้างสรรค์และพฒันาผลงาน
เพื(อให้เป็นที(โจทย์ขาน  และได้รับความเชื(อถือจากลกูค้าเป็นอยา่งดี  จากนี   ซีเอ็มโอกรุ๊ปพร้อมที(จะนําเสนอสิ(งดีที(สดุและ
พฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนื(อง  เพื(อให้ทกุคนก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกนั   
 
 
นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั   
ประธานกรรมการ 
บมจ.ซีเอ็มออร์กาไนเซอร์   
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สารจากประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
 
จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงกลางปี  2553  สง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจกบัธุรกิจหลายภาคสว่น  ซึ(งธุรกิจอีเวนท์
ออร์กาไนเซอร์  ก็เป็นอีกหนึ(งธรุกิจที(ได้รับผลกระทบไปด้วย  เราจงึต้องเตรียมพร้อมเพื(อจะรับมือและเร่งเครื(องแก้เกม
ปัญหาเศรษฐกิจกนันาทีตอ่นาที   รวมถงึปรับกลยทุธ์การตลาด  การบริหารและจดัการงานที(มีอยู ่  และพฒันาทกัษะของ
บคุลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  เพื(อให้สอดคล้องกบัวิกฤตและนโยบายการ
เติบโตขององค์กร  
 
หลงัจากผา่นพ้นชว่งเวลาวิกฤต ิ  ตลาดธุรกิจอีเวนท์เริ(มเคลื(อนไหวกนัอยา่งคกึคกั ซเีอ็มโอกรุ๊ปให้ความสาํคญักบังานอี
เวนท์และธุรกิจในเครืออยา่งเต็มที(  สร้างสรรค์ผลงานที(เปี( ยมไปด้วยคณุภาพทั  งตวังานและผลตอบแทน  จึงสง่ผลให้ผล
กําไรของซเีอ็มโอกรุ๊ปเติบโตขึ  นอยา่งตอ่เนื(อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2554 ยงัมีงานเมกะอีเวนต์ (Mega Event) โปร
เจคท์ใหญ่ระดบัชาติอีกหลายงาน ถือเป็นสญัญาณที(ดีของธุรกิจอีเวนท์มีแนวโน้มจะเติบโตรุดหน้าขึ  นไปอยา่งแนน่อน   
 
นอกจากนี    ซเีอ็มโอกรุ๊ปยงัลงทนุในการพฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม ่  เพื(อมาเสริมทพัในการ
สร้างสรรค์งานอีเวนท์ให้โดดเดน่  ก้าวทนัเทคโนโลยีลํ  าสมยัระดบัโลก  ควบคูไ่ปกบัการดาํเนินนโยบายอีเวนท์เพื(อ
สิ(งแวดล้อม (Green Event)  สร้างจิตสาํนกึให้กบัพนกังาน  รวมทั  งปลกูฝังจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานอีเวนท์โดย
คํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทั  งความปลอดภยัของผู้มาร่วมงานและแนวคิดในการจดังานอีเวนท์อยา่งสร้างสรรค์   
อีกทั  งซเีอ็มโอกรุ๊ปยงัเป็นหนึ(งในสมาชิกก่อตั  งกิตติมศกัดิN CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เครือขา่ยด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์อีกด้วย 
 
จากความมุง่มั(นและร่วมมือร่วมใจกนัฝ่าฟันวกิฤตกิารณ์บ้านเมือง  จนทําให้ซีเอ็มโอกรุ๊ปฟื นตวัขึ  นอยา่งรวดเร็วในชว่ง
ปลายปี  กระผมเชื(อมั(นวา่ซีเอ็มโอกรุ๊ปเป็นองค์กรที(มีศกัยภาพเพียงพอที(จะก้าวตอ่ไปข้างหน้าอยา่งยั(งยืน  ด้วยพลงั
ความคิดสร้างสรรค์  กลยทุธ์การบริหารงาน และการพฒันาบคุลากรที(มีคณุภาพ  คงปฏิเสธไมไ่ด้เลยวา่ ซีเอ็มโอกรุ๊ปยงัคง
รักษาระดบัการครองตาํแหนง่ผู้ นําในธุรกิจอีเวนท์ระดบัชาตติอ่ไป  
 
นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร   
ซีเอ็มโอกรุ๊ป (บมจ. ซีเอ็มโอออร์กาไนเซอร์) 
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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 

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 เอ็ม เทอร์ตว็นั จาํกดั 

 (เปลี(ยนชื(อจาก บริษัท เอ ลิ  งค์ จํากดั เมื(อวนัที( 1 ก.ค. 53) 

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจรตา่งๆ ทั  งในและตา่งประเทศ
ทนุที(ชําระแล้ว 2,000,000 บาท 
สาํนกังานตั  งอยูที่( 23/90 อาคารจี โครงการรอยลั ซิตี   อเวนิว ซ.ศนูย์วิจยั-พระราม 9  
ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 
Homepage http://www.M31.co.th  

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 
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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 
 

ผลการดําเนินงาน: 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

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

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

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

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

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

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

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

ฐานะทางการเงิน:

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

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

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

อัตราส่วนทางการเงิน:

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

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

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

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

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

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

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 
 

2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

อัตราส่วนสภาพคล่อง:

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

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

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

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร:

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

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

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

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

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:

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

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

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน:

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

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

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

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

 การจดักิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขาย จดัวา่เป็นเครื(องมือสื(อสารทางการตลาด (Marketing 
Communication Tool) ที(นา่สนใจ เนื(องจากเป็นสื(อที(สามารถสร้างมลูคา่ให้กบัตวัผลติภณัฑ์ และเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ โดยทั(วไป ลกัษณะการให้บริการการจดักิจกรรมทางการตลาด และการสง่เสริมการขาย
จะมีความแตกตา่งจากงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ เนื�องจากการจดักิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการขายป็น
การสื�อสารทางการตลาดของลกูค้ารายใดรายหนึ�ง โดยเฉพาะที�ต้องการจดักิจกรรมขึ 'นมาเพื�อสื�อสารกบัลกูค้า
กลุม่เป้าหมาย ทั 'งนี 'งานที�จดัจะมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป ซึ�งจะขึ 'นอยูก่บัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าวา่
ต้องการจะสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์หรือสนิค้า หรือต้องการแนะนําสนิค้าหรือบริการใหม ่ นอกจากนี 'ยงัมีกิจกรรมอื�นๆที�
ลกูค้าจดัขึ 'นเพื�อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งลกูค้า/กลุม่เป้าหมาย ลกูค้าหรือตวัแทนจําหนา่ย อนัได้แก่ การ
จดัทําเนื�องในเทศกาลพิเศษขึ 'นในรูปแบบการสมัมนา และงานบนัเทิง เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและ
สง่เสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะสั 'นๆ เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้าร่วมงาน และการสร้างภาพพจน์ที�ดีและความ
ประทบัใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน นอกจากนี ' สถานที�ที�ใช้ในการจดักิจกรรมก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึ 'นอยูก่บัแนวคิดการ
สง่เสริมการตลาดของสนิค้าหรือบริการแตล่ะประเภท เช่น ถ้าหากต้องการเปิดตวัสนิค้าที�มีกลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุ่น ก็จะ
จดังานในบริเวณที�มวียัรุ่นสญัจรไปมาจํานวนมากเช่น ยา่นช๊อบปิ'งของวยัรุ่น โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสนิค้าใจกลาง
เมือง เป็นต้น  
 
 ผลงานการจดักิจกรมทางการตลาดที�โดดเดน่ของบริษัทฯ ในปี 2553 ที�ผา่นมา ได้แก ่

� Nissan Motor Show & Motor Expo 2010   
� งาน Home Pro Expo 2010 
� Rebrand Prueksa Logo 
� Nissan Road Show และ เปิดตวัรถยนต์ Nissan March 
� Nokia  Mobile Launch 
� พิธีสง่มอบผลไม้ให้นกักีฬา Asian Games  
� Fashion Expo Gala 
� งานเปิดตวั iPhone 4 
� Honda Motorcycle Launch 
� PTT Biodiversity 
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 1.2 การจดักิจกรรประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 
การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะให้กบัลกูค้า เพื�อสง่เสริมการขายในรูปแบบเฉพาะของแตล่ะ

ประเภทสนิค้า การจดังานให้กบัลกูค้าสว่นราชการ ในการทําตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นกิจกรรมของกระทรวงนั 'นๆ เอง 
เป็นกิจกรรมเพื�อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจํานวนมาก โดยจะเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มีรูปแบบ
งานหลากหลายรวมอยูด้่วยกนั จํานวนวนัในการจดักิจกรรมหลายวนั ซึ�งกิจกรรมประเภทนี 'อาจจะเป็นได้ทั 'งกิจกรรมพิเศษ
เฉพาะชว่งหรือเทศกาลในปีนั 'น หรือกิจกรรมที�มกีารจดัเป็นประจําทกุปี  

นอกจากงานบนัเทิงสาธารณะในรูปแบบของการนบัจ้างแล้ว ยงัมกิีจกรรมบนัเทิงสาธารณะที�บริษัทเป็น
เจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทิงประเภทตา่งๆ ที�มีศกัยภาพพยายามจดัรูปแบบงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ที�จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ�งการริเริ�มเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ' ได้กระทําอยา่งตอ่เนื�องตามนโยบายการสร้างความมั�นคง
ทางรายได้ให้แก่บริษัท 

 
ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2553 ที�ผา่นมา ได้แก ่

� วฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 84 พรรษา มหาราชา 
� นิทรรศการนิทรรศ รัตนโกสนิทร์ 
� งานเทศการสงกรานต์  ชลบรีุ 
� Together We Can Concert 
� เทศกาลไทยเที�ยวไทย 5 ภาค 

 
 1.3 ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดังานศิลปะและวฒันธรรม (Art, Culture & Entertainment: ACE) 
 การจดักิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง มีทั 'งการจดักิจกรรมการแสดงของหน่วยงานราชการ  และ
หนว่ยงานภาคเอกชน     ซึ�งมีวตัถปุระสงค์ในการจดังานเพื�อสง่เสริมศิลปวฒันธรรมของไทย และนําเสนอความบนัเทิงใน
รูปแบบตา่งๆ โดยอาศยัแนวคิดในการนําเสนอที�แปลกใหม ่เน้นความคิด ริ เ ริ� มส ร้างสรร ค์  และมีการใ ช้สื�อและ
อปุกรณ์ที�ทนัสมยัประกอบการนําเสนอ ทําให้งานแสดงมีความนา่สนใจ และสมจริง  ซึ�งจะสร้างความประทบัใจให้แก่กลุม่
ผู้ เข้าชมงาน ในการจดัการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง บริษัทฯจะเน้นการสร้าง กระบวนการที�ใช้ในการ
สื�อสารระหวา่งผู้จดังานและกลุม่ผู้ เข้าชมโดยการออกแบบแนวคิดของงานแสดง การวางแผนงาน แ ส ด ง  ก า ร คัด เ ลื อ ก
นกัแสดงนํา การจดัสร้างและตกแตง่งานแสดง การควบคมุและบริหารงานแสดง และการออกแบบ บริเวณพื 'นจัด
งานแสดง การจดัหาการแสดงประเภทต่างๆทั 'งจากในและต่างประเทศ โดยจะคํานึงถึงความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการจดังานของลกูค้าด้วยเสมอ  
    นอกจากการรับจดังานให้แก่ลกูค้าแล้ว บริษัทยงัได้ริเริ�มในการเป็นผู้จดังานบนัเทิง
ประเภทตา่งๆ โดยเน้นการเป็นเจ้าของงาน พฒันางานบนัเทิงประเภทต่างๆ ที�มีศกัยภาพ โดยพยายามจดัรูปแบบงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ที�จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) ประสานไปกับความบนัเทิงที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ�งการริเริ�มเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ' ได้กระทําอย่างต่อเนื�องตามนโยบายการสร้างความมั�นคง
ทางรายได้ให้แก่บริษัท 
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      ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2553 ที�ผา่นมา ได้แก ่
� ติดตั 'งงานศิลปินไทยฝรั�งเศส 
� เทศกาล รวมมติรร่วมสมยั นําประเทศไทยสาสากล 
� Art Market 2010 

 
 1.4 การบริการการจดัแสดงงานนิทรรศการ 
 การจดังานนิทรรศการเป็นการจดังานที�ผู้ชมงานหรือลกูค้าจะสามารถรับชม หรือพิจารณาสิ�งตา่งๆที�จดัแสดงได้
 อยา่งใกล้ชิด และมีเวลาในการชมงานอยา่งเตม็ที�  บริษัทฯมีหน้าที�สร้างกระบวนการที�ใช้ในการสื�อสารระหวา่ง
ลกูค้าและ ผู้ชมงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ การออกแบบบริเวณพื 'นที�จดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง สี 
และเสยีง และการ แสดง, การนําเทคนิคตา่งมาประกอบในการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hologram, การใช้
เทคนิคจอแบบพาโนรามา เป็นต้น      การจดังานนิทรรศการสามารถประยกุต์ใช้ได้ทั 'งการจดัแสดงทางการค้า การจดั
แสดงทางด้านความรู้หรือศิลปะ วฒันธรรม รวมถึงการจดังานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ 
   นอกจากนี ' บริษัทได้ขยายขอบเขตของธุรกิจการให้บริการจดันิทรรศการไปสูง่านจดัแสดงใน
พิพิธภณัฑ์ ซึ�งถือเป็นการจดังานนิทรรศการประเภทนิทรรศการถาวร โดยได้เพิ�มบคุลากรที�มีความเชี�ยวชาญในงาน
พิพิธภณัฑ์  ซึ�งผลงานที�ผา่นมาได้แก่ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย  พิพิธภณัฑ์ Angkor National Museum และ พิพิธภณัฑ์
ขนสง่ทางนํ 'าเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึ�งอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ตกแตง่ เป็นต้น    

 
ผลงานการจดันิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชั(วคราวที(สาํคญัของบริษัทฯ ในปี 
2553 ที(ผา่นมาได้แก ่

� Money Expo 2010 
� นิทรรศการ ในงานสโมสรสนันิบาต 
� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 2553  (International Education Expo : OCSC) 
� งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื 'นเอเซยี 2553 
� ศนูย์การเรียนรู้โรงกษาปณ์แหง่ประเทศไทย 

 
1.5 ธุรกิจให้บริการบริหารการจดัการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) 

 การบริการบริหารการจดัประชมุสมัมนานั 'น บริษัทฯจะรับฟังวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า แล้วบริษัทฯ
จะพฒันาแนวคดิในการนําเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานที�เหมาะสมให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey 
Event Management) โดยบริษัทฯจะดแูลในทกุๆสว่นของงาน เริ�มตั 'งแตก่ารให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การทําป้าย
ต้อนรับในบริเวณที�จะจดังาน การออกแบบและตกแตง่ห้องจดังานสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การจดังานเลี 'ยงต้อนรับ การ
จดัหางานแสดงประเภทตา่งๆ และงานเลี 'ยงอําลาสาํหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์งานประชมุ   
  ผลงานที�สาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2553 ที�ผา่นมาได้แก ่

� งานนิทรรศการการศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 2553  (International Education Expo : OCSC) 
� Honda Dealer conference 
� งานประชมุ สนง.คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 
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� สมัมนาเวทีสาธารณะ โดยกรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการผลิตสื�อสาํหรับการนําเสนอ  (Presentation Media) 

      ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค (Equipment & Utilities service) สาํหรับการจดั
กิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกัด (“พีเอ็ม”) และ 
บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลชูั�น จาํกดั(แม็กซ์) 

   การให้บริการจะทําการจดัหาและ อํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบวงจร
สําหรับอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions) และสาธารณูปโภค โดยการ
ให้บริการจะครอบคลมุตั 'งแตก่ารให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกี�ยวกบัชนิดของอปุกรณ์ที�เหมาะสมกบัการใช้งาน การ
ให้บริการติดตั 'งและการดําเนินการในการใช้งานอปุกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานที�มีประสิทธิภาพและแม่นยํา 
เพื�อให้การจดังานนั 'นๆ ประสบความสาํเร็จด้วยด ี

 
  ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท คือ 

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

 - อปุกรณ์เกี�ยวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชั�น (Convention Lighting), ระบบแสงกลางแจ้ง 
(Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงสาํหรับการจดัแสดงสนิค้า
และนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 
 - อปุกรณ์เกี�ยวกบัเสยีง (Pro Audio) สาํหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน Light & Sound 
 - อปุกรณ์เกี�ยวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ 'า, จอนํ 'า (Water Screen) และนํ 'าพใุน
ระบบ Straight, Skirt และ Circle สาํหรับการบริการทางด้านสาธารณปูโภคในการจดังานจะเน้นไปที�ระบบไฟฟ้าเป็น
หลกั 

 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการอุปกรณ์สาํหรับจัดงานแสดงและนําเสนอ (Presentation Equipment)  

 ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนออยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท ดิอายส์ จาํกัด (“ดิ

อายส์”) ดิอายส์ให้บริการที�เกี�ยวกบัการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ
แบบครบวงจร โดยครอบคลมุตั 'งแตก่ารให้คาํแนะนําและคําปรึกษาเกี�ยวกบัการเลอืกชนิดของสื�อที� เหมาะสมกบังาน
นําเสนอแตล่ะประเภท การเลอืกชนิดของอปุกรณ์ที�เหมาะสมสาํหรับการนําเสนอ การออกแบบสื�อสาํหรับการนําเสนอ 
และการดแูลงานทางด้านการติดตั 'งอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอทั 'งภาพ แสง เสยีงและเอฟเฟค ดอิายส์ให้บริการผลติ
สื�อสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนําและเปิดตวัสนิค้าเพื�อทําให้กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเกิดความเข้าใจและการ
รับรู้เกี�ยวกบัตวัสนิค้าได้มากขึ 'น และสื�อสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนําและประชาสมัพนัธ์องค์การเพื�อ
ก่อให้เกิดภาพพจน์ที�ดีตอ่ตวัองค์การ สื�อสาํหรับการนําเสนอที�ผลติขึ 'นจะถกูนําไปใช้ทั 'งในกิจกรรมการจดัแสดงสนิค้า
และนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุใน
ระดบันานาชาติ ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสื�อสาํหรับการนําเสนออยู ่4 ประเภท คือ 
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 - สื�อประเภทมลัติมิเดยี (Multimedia) ซึ�งเป็นการใช้สื�อทางภาพและเสยีงที�หลากหลายทั 'งจาก Slide Projector,  
Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบไฟฟ้าตา่งๆ รวม
ไปถึงพล ุและนํ 'าพดุ้วยระบบ Synchronize จากการทํางานที�ควบคมุจากจดุเดยีวโดยใช้ Datation Trax เพื�อนําเสนอ
เรื�องราวให้นา่ตื�นเต้นและสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  

- สื�อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึ�งดิอายส์จะให้บริการออกแบบและผลติสื�อวีดีโอโดยการนําเทคนิคใน
การผลติที�ทนัสมยัเช่น Matrox Speed Laser มาใช้เพื�อทําให้งานที�ผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 

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

- สื(อโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสื(อทางด้าน TV Spot ของดิอายส์ เป็นการ
ผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยัพร้อมทั  งนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบพร้อมทีมงานตดัตอ่ที(มีประสบการณ์
พร้อมให้คาํปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 

 
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้านงานออกแบบและตกแต่งโครงสร้าง 
 ธุรกิจให้บริการด้านงานออกแบบและตกแตง่โครงสร้างอยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบริษัท เวิร์คแมนชิพ เซท็ 
แอนด์ ดีไซน์ จํากดั (เวิร์คแมน) ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยที(บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนที(ชําระแล้ว 
เวิร์คแมนให้บริการเกี(ยวกบัการออกแบบและตกแตง่สาํหรับงานแสดงสนิค้าหรืองานนิทรรศการ ทั  งนิทรรศการประเภท
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. ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 
 ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี จํากดั (เอ็กซ์โป เทค) ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้ว
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ของบริษัทดงักลา่ว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่ระบบไฟฟ้า ระบบทอ่นํ 'า 
ระบบทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณตา่งๆ ที�จําเป็นสาํหรับการจดังาน EVENT นอกจากนี ' เอ็กซ์โป เทค

ยงัเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการในสว่นของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 
ด้วย 

 

6. ธุรกิจการให้บริการด้านดนตรีและการจดัการศิลปินอย่างครบวงจร 
 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร (One Stop Music and Artist 

Management  Company ) เอ็ม เทอร์ตี %วนั มีสนิค้าและบริการที(ครอบคลมุถึง บริหารงานจดัสรรศิลปิน (Talent 
Agency) สร้างสรรค์การผลติงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบควบคมุการผลติการแสดง
สด (Live Music Production) การจดักิจกรรมดนตรีเพื(อการตลาด (Corporate Music) และคอนเสร์ิต ด้วยคอนเซ
ปต์การให้บริการที(รวดเร็ว และตอบโจทย์ทกุความต้องการ ทั  งนี  กลุม่ลกูค้าเป้าหมายคอืองค์กรธุรกิจ กลุม่คอนซูมเมอร์
โปรดกัซ์ และ กลุม่ครีเอทีฟเอเจนซี( โดย เอ็ม เทอร์ตี %วัน  มีทีมงานเฉพาะทางทั  ง นกัประพนัธ์เพลง  โปรดิวเซอร์ มิว
สคิคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นกัการตลาดมิวสคิมาร์เกตติ  ง ที(พร้อมจะรองรับการออกแบบและผลติงาน
เพลง การแสดง และบริหารจดัสรรหาศิลปิน อยา่งครบวงจร  
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2) โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 
Shareholding Structure of the Group Company (Last Checked: December 31, 2010) 

  
 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

บจก. ดิ อายส์

บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์

บจก. บายอน -ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

บจก. เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี

บจก. เอ็ม เทอร์ตี ' วนั

99.99%

99.99%

90%

75%

40%

55%
 

 
รายชื�อกิจการที�บริษัทถอืหุ้นตั %งแต่ร้อยละ 10 ขึ %นไป 
 
 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จํานวนหุ้นที�ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)

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

แสดงและการนําเสนอ

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจัดทําสื(อสําหรับการนําเสนอ หุ้นสามัญ 149,918 99.95

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

และงานนิทรรศการ

บจก.เอ็ม เทอร์ตี   วัน ให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปิน หุ้นสามัญ 11,000 55.00

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชั(น ให้บริการอุปกรณ์สําหรับการจัดงาน หุ้นสามัญ 0 0.00

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์) แสดงและการนําเสนอ

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

ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

กิจการร่วมค้าดรีมบอกซ์ และ จัดการแสดงละครเพลง 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 

 
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 
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บริษัท เอ็ม เทอร์ตี %วนั จาํกดั  (“M31”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ   55  ของทนุจดทะเบียนที(ชําระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 2 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่าง
ครบวงจร 

 
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 
 ตารางจําแนกรายได้จากการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2550-2553

ประเภทของรายได้

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

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

รายได้จากการให้บริการ

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

Revenue from event 

management business

รายได้จากการให้บริการ

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

Revenue from equipment

rental business

รายได้จากการให้บริการ

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

Revenue from presentation

media production business

รายได้จากการออกแบบ ตกแต่ง

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

Revenue from design, decoration 

and construction

รายได้จากธุรกิจดนตรีและบริหาร

ศิลปิน - - - - - - 8.83 0.93%

Revenue from musical 

and activity

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

2552 / 20092551 / 2008 2553 / 20102550 / 2007
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รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

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

   Revenue from government 

   sector

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

   Revenue from private sector 

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

   Other revenue

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

   วิธีส่วนได้ส่วนเสีย/รายได้เงินปันผล

   Profit from Investment Sharing

   Method/Dividend

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

2552 / 2009

ตารางจําแนกรายได้ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2550 -2553

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

รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

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

   และส่งเสริมการจําหน่าย

   Revenue from corporate 

   marketing events

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

   Revenue from public events

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

   งานแสดงสินค้า

   Revenue from trade show and

   exhibition

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

   Revenue from MICE

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

    Revenue from event

    management function

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

   Revenue from design&

   construction

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

    Other revenue

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

2552 / 20092552 / 20092551 / 20082550 / 2007
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4)ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขนั 
 

ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และจัดงานของบริษัท ซีเอ็ม 
ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 ภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจอีเว้นท์ในปี 2553 ในชว่งครึ(งปีแรกนั  นเผชิญกบัภาวะความไมส่งบทางการเมือง ทําให้
บรรยากาศในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยซบเซา ทําให้ภาคธรุกิจตา่งๆ งดการจดักิจกรรมทางการตลาด หรือชะลอ
แผนงานออกไป เพื(อรอให้สถานการณ์ตา่งๆ กลบัเข้าสูค่วามสงบ สง่ผลให้เกิดภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายใน
การจดักิจกรรมเป็นไปอยา่งจํากดั มีการลดขนาดของกิจกรรมรวมทั  งมีการเปลี(ยนแปลงสถานที(การจดังานเพื(อความ
เหมาะสม บริษัทฯ เองก็ได้รัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัด้วยเช่นกนั งานตา่งๆ ของลกูค้าหลายรายจําเป็นต้อง
เลื(อนหรือยกเลกิไปในที(สดุ บริษัทฯ เองก็ต้องมกีารปรับตวัรับกบัสถานการณ์ที(เกิดขึ  นด้วยเช่นกนั 

ในช่วงครึ(งปีหลงั หลงัจากสถานการณ์ตา่งๆ คลี(คลายไปถือได้วา่เป็นชว่งของความเชื(อมั(นที(กลบัมาอีกครั  ง ทั  ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเริ(มมีการใช้จ่าย และมีการจดักิจกรรมทางการตลาดกนัอยา่งมากมาย เพื(อเป็นการกระตุ้นการ
บริโภคภายในของประเทศ ลกูค้าหนัมาสนใจและเพิ(มเมด็เงินในการลงทนุ สาํหรับการตดักิจกรรมทางการตลาดเพื(อ
กระตุ้นยอดขายสนิค้า ดงันั  นจึงสง่ผลให้ภาวะการแขง่นัในธุรกิจการจดังานมีความเข้มข้นมากขึ  นไปด้วย การจดักิจกรรม
แตล่ะครั  งจะเรียกผู้ รับจ้างมาแขง่ขนัเป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทตา่งๆ พยายามแยง่ชิงลกูค้าในทกุรูปแบบ  

ในสว่นของบริษัทฯ ได้พฒันากลยทุธ์ในการสร้างความพงึพอใจ และรักษาลกูค้าให้ใช้บริการของบริษัทฯอยา่ง
ตอ่เนื(อง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที(มีกําลงัซื  อสงู ต้องการการบริการที(เป็นเลศิในทกุด้านและ ต้องการความมั(นใจในการ
บริหารงานอีเว้นท์ของตนอยา่งดบีริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอีเว้นท์ขนาดใหญ่มีความนา่เชื(อถือและดําเนิน
แนวนโยบายความครบวงจรในการจดัการงานอีเว้นท์ความเชี(ยวชาญเฉพาะทาง ความสามารถในด้านการผลติ 
ประสบการณ์ด้านอปุกรณ์และเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ทําให้บริษัทฯยงัคงได้รับความนา่เชื(อถือและความไว้วางใจจากลกูค้า
อยา่งตอ่เนื(อง   
  

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
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เทคโนโลยีที(ควบคูไ่ปกบัอปุกรณ์อยา่งทนัสมยัที(สดุ มีการจดังานแสดงเพื(อโชว์ศกัยภาพของอปุกรณ์และการนําเสนอ
อปุกรณ์ที(พฒันาไปมากกวา่เดิมให้ลกูค้าได้มีโอกาสสมัผสัจริงในงาน Open House พร้อมทั  งมีการเตรียมหนว่ยงานที(ทํา
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 2553 เป็นปีที(มีผลกระทบจากภาวะการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในชว่งหนึ(ง และในช่วงครึ(งปีหลงั
ของปี 2553 เศรษฐกิจไทยกลบัมามคีวามตื(นตวั ในการจดักิจกรรมทางการตลาด กิจกรรมเพื(อการประชาสมัพนัธ์องกร 
และรวมไปถึงกิจกรรมตา่งๆ ของภาครัฐที(จดัเพื(อการสง่เสริมการบริโภคภายในประเทศด้วย อยา่งไรก็ตามการจดังาน
แสดงถือเป็นสิ(งที(จําเป็นทางการตลาดในยคุปัจจบุนั  ทําให้ลกัษณะของงานด้าน Event Management จะต้องปรับตวั ให้
มีความเฉพาะเจาะจง มเีอกลกัษณ์และปรับเปลี(ยนตามกลุม่เป้าหมายมากขึ  นเรื(อยๆ   อีเว้นท์ที(จะประสบความสาํเร็จ
จะต้องสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าที(ต้องการสง่สารของแบรนด์ให้กบักลุม่เป้าหมายในงานได้ดีที(สดุ  

สาํหรับอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม Event management ในปี 2554 คาดการณ์วา่จะเติบโตมากกวา่อตัรา
การเติบโตของ GDP จากการใช้จ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และ จากกิจกรรมการสง่เสริมการขายตา่งๆของ
ภาคเอกชน  
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 สาํหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในตลาดการจดักิจกรรมในภาคเอกชน คาดวา่ลกูค้าจะมุง่เน้นการจดักิจกรรมที(
สง่เสริมและกระตุ้นยอดขายอยา่งชดัเจน เช่น งานจดัแสดงเพื(อขายสนิค้าและบริการ งานมหกรรมลดราคาสนิค้าตา่งๆ 
โดยเฉพาะลกูค้าในกลุม่ ค้าปลกี และ Consumer product สว่นตลาดอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ(งเป็นกลุม่ที(มีการใช้งบ
การตลาดทางด้าน Event จํานวนมากอยา่งตอ่เนื(อง จะยงัคงใช้จ่ายงบในการจดังานแสดงยนตรกรรมยานยนต์ประจําปี 
ซึ(งเป็นงานที(สาํคญัของธุรกิจยานยนต์ 
 สาํหรับลกูค้าในภาครัฐ คาดวา่จะเป็นภาคที(มีบทบาทสาํคญัในการใช้จา่ยในตลาด Event โดยการใช้จา่ยเงิน
ของรัฐ จะมุง่เน้นในกิจกรรมที(เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การทอ่งเที(ยว การค้า และ กิจกรรมที(สง่เสริมภาพลกัษณ์ของ
ประเทศ และในปี 2554 นี  ยงัเป็นปีที(ภาครัฐมีการจดักิจกรรมขนาดใหญ่หลายกิจกรรมด้วย อาทิเช่น งาน BOI Fair และ
งานราชพฤกษ์ ดงันั  น การแขง่ขนันา่ที(จะมคีวามเข้มข้นมากยิ(งขึ  น บริษัทที(มีศกัยภาพและมคีวามบคุคลากรที(มีฝีมือระดบั
มืออาชีพ 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 2553 เป็นดงันี      

ลําดับที� รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 กลุ่มคุณาวงศ์ 82,980,000    55.32%

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

 - นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ 5,605,820       

 - นางสุรีย์  คุณาวงศ์ 12,034,000    

 - นายเยี(ยม  คุณาวงศ์ 5,238,080       

 - นายสันติ  คุณาวงศ์ 100,100          

 - นางสาววรพร  คุณาวงศ์ 100                  

 - นายเสริมพงษ์  คุณาวงศ์ 50,000            

 - นางสาวอุษณี  เกิดพึ(งบุญประชา 3,500,000       

2 นายเอนก  แซ่โง้ว 2,515,000       1.68%

3 นายสุรชัย  ประชาสิทธิศักดิN 2,000,000       1.33%

4 นางสาวณัฐภัคว์  สกุโณดม 1,991,700       1.33%

5 นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิตร 1,650,000       1.10%

6 นายวีรชัย  อาภาสกุล 1,600,000       1.07%

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

8 นายวีระ  ศุภราทิตย์ 1,260,000       0.84%

9 นางสาววชิราภรณ์  เจริญชนิกานต์ 1,000,000       0.67%

10 นายศุภกรณ์  ชินพงศ์ไพบูรณ์ 983,000          0.67%  
หมายเหตุ : * ตระกลูคณุาวงศ์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที(ชําระแล้วของบริษัท เอส. คิวบิค จํากดั 
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2) โครงสร้างการจัดการ 

 
การจัดการโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 

 
 

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 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร (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 

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 
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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 

พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทนุใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  
75 
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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 

พ.ศ. 2553 บริษัทมีการเปลี(ยนแปลงโครงสร้างบริษัทยอ่ยจากบริษัท เอ ลงิค์ จํากดั เป็น 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี   วนั จํากดั ซึ(งจะให้บริการด้านดนตรีและการจดัการอยา่ง
ครบวงจร โดยถือหุ้นในสดัสว่น 55%  และได้รับรางวลั Corporate Social 

Responsibility Award ในงาน SET Award 2010 
 

 
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 นําตลาดในธรุกิจบริหารการจดังาน 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 
*** กรรมการอิสระ 
**** กรรมการตรวจสอบที(มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
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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 

  

คุณสมบัต ิ 

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 2553 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั  ง โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทดงันี   

                

 ชื(อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั  งที(เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการ 5/6

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการ 6/6

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการ 6/6

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการ 5/6

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 6/6

นางสาวอุษณี  เกิดพึ(งบุญประชา กรรมการ 5/6  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 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 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั  ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี   

 

  

 ชื(อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั  งที(เข้าประชุม

รศ.จุมพล  รอดคําดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย กรรมการ 3/4

นายอนันต์  เกตุพิทยา 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 

 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

3. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษาที(ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที(อาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

 
คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 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 2553 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี  ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน
รวมทั  งสิ  น 1.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี   

 หน่วย:บาท

ชื(อ - สกุล ตําแหน่ง ค่าเบี  ยประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 400,000                      

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000                      

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 240,000                      

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 200,000                      

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 200,000                      

นางสาวอุษณี  เกิดพึ(งบุญประชา กรรมการ 200,000                       
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(2) คา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2553 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนสัให้คณะผู้บริหารของบริษัท ซึ(ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที(ในระดบับริหารจํานวน 7 ทา่นดงัมีรายนามแสดงไว้ในเอกสารแนบท้าย 1.1 รวม
เป็นเงินทั  งสิ  น 20.19   ล้านบาท 

 
จาํนวนพนักงาน 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมกนัทั  งหมด 363 คน คิดเป็นพนกังานประจํา
ทั  งสิ  น 384 คน และพนกังานชั(วคราวทั  งสิ  น 18 คน ดงัตอ่ไปนี   

  -บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีพนกังานประจําทั  งสิ  น  158 คน  
    และพนกังานชั(วคราวรวมทั  งสิ  น 18 คน   
  -บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั มพีนกังานประจําทั  งสิ  น 146 คน 
  -บริษัท ดิอายส์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั  งสิ  น  26 คน 
  -บริษัท เวิคร์แมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั  งสิ  น  7 คน 
  - บริษัท เอ็กซ์โปซิชั(น เทคโนโลยี จํากดั มีพนกังานประจําทั  งสิ  น 38 คน 
  - บริษัท เอ็ม เทอร์ตี  วนั จํากดั มีพนกังานประจําทั  งสิ  น  9 คน 

 
4)การปฏิบัตติามหลกักาํกับดแูลกิจการที�ด ี

 

หมวดที� 1 . สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคมุผา่นบริษัทผา่นการแตง่ตั  งคณะกรรมการให้ทําหน้าที(แทนตน 
และมีสทิธิในการตดัสนิใจเกี(ยวกบัการเปลี(ยนแปลงที(สาํคญัของบริษัท  

บริษัทได้ตระหนกัถงึสทิธิขั  นพื  นฐานของผู้ ถือหุ้นอนัได้แก่ การซื  อขายหุ้น การมีสว่นแบง่กําไรจากกิจการ การ
ได้รับขา่วสารข้อมลูอยา่งเพียงพอ การเข้าร่วมประชมุผุ้ ถือหุ้นเพื(อออกเสยีงในที(ประชมุ และให้ความสาํคญัใน
การกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยได้กําหนดแนวทางการดาํเนินการตา่งๆ เพื(อสร้างมั(นใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการ
คุ้มครองสทิธิขั  นพื  นฐาน ด้วยความเชื(อที(วา่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะสามารถ
พฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจตอ่ไปได้ อีกทั  งยงัเป็นการสร้างความเชื(อมั(นให้แก่ผู้ เกี(ยวข้องทกุฝ่าย ซึ(ง
จะนําประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี(ยวข้องโดยรวม จงึได้กําหนดนโยบายเกี(ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นไว้
ดงันี   

• ผู้ ถือหุ้น จะได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนัในสทิธิตา่ง ๆ ที(พงึมีและพงึได้ ทั  งในด้านการลงคะแนนเสยีง 
รวมถงึสทิธิขั  นพื  นฐานอื(นๆ  

• ในการประชมุสามญัประจําปี บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทั  งข้อมลูประกอบการประชมุวาระ
ตา่ง ๆ ตลอดจนข้อมลูทั  งหมดที(เกี(ยวข้องกบัเรื(องที(ต้องตดัสนิใจในที(ประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อน
วนันดัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั และมีนโยบายให้เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทาง Website ของ CMO Group 
(http://www.cmo-group.com/ir) กอ่นที(จะจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุ ได้แก่ ระเบียบวาระการประชมุ, 
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รายงานประจําปี, งบการเงินของบริษัท, ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที(เกี(ยวข้องกบัการประชมุ, แบบฟอร์ม
หนงัสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ เพื(อเปิดโอกาสให้ผู้ประชมุได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้า ในวนัประชมุ บริษัทได้เปิดให้
ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1 ชั(วโมงเสมอ และจดัให้มีการบนัทกึการประชมุที(
ผา่นการรับรองจากผู้ถือหุ้น และพร้อมที(จะให้ผู้ เกี(ยวข้องตรวจสอบได้  

• ก่อนเริ(มประชมุทกุครั  ง ประธานกรรมการจะชี  แจงวิธีการลงคะแนน และนบัคะแนน ในระหวา่งการประชมุ 
ประธานจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอและดาํเนินการประชมุอยา่งโปร่งใส พร้อมทั  งเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นได้มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั  งให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ใน
การดาํเนินงานของบริษัทในระหวา่งการประชมุ โดยไมม่กีารจํากดัเวลา และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
โอกาสสอบถาม แสดงความคดิเห็นลว่งหน้าก่อนการประชมุผา่นช่องทาง Website: http://www.cmo-

group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้วย 
• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั  งที(ผา่นมา คณะกรรมการทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุ พร้อมทั  งผู้บริหารฝ่ายบญัชี 

และการเงิน ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในเรื(องที(เกี(ยวข้องอยา่งพร้อมเพรียง 

 

หมวดที� 2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม มีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้มี
การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี   
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิ(มวาระการประชมุ หรือเสนอชื(อบคุคลเพื(อดํารงตาํแหนง่กรรมการ

ลว่งหน้า ผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th  
• ผู้ ถือหุ้นที(เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมเ่พิ(มวาระการประชมุที(ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าตอ่ผู้ 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 

• บริษัทเปิดโอกาสให้มกีารลงคะแนนเลอืกผู้ ที(จะดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

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

• บริษัทมีการจดัทําข้อพงึปฏิบตัเิกี(ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที(ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื(อสตัย์ สจุริต อยา่งมีจริยธรรม และ
คณุธรรม อีกทั  งไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื(อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  

• ในปีที(ผา่นมา บริษัทไมม่ีการทํารายการเกี(ยวโยงโดยฝ่าฝืน/ไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกลต 

 

หมวดที� 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
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บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยคาํนงึถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วตาม
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที(ได้ทําไว้กบับริษัท ผู้ ที(มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น, 
พนกังาน, เจ้าหนี  , ลกูค้า, คูแ่ขง่, ผู้สอบบญัชี, ผู้ประเมินอิสระ และชมุชน โดยมีความเทา่เทียมกนัในการให้
โอกาส และปฏิบตัิอยา่งเสมอภาคตามแตล่ะกลุม่ ทั  งนี  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ที(มีสว่นได้เสยีดงันี   
• ลกูค้า - CMO Group มีการปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด และประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสมํ(าเสมอ 

เพื(อให้สามารถสร้างสรรค์งานที(มคีณุภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน ตรง
เวลา 

• พนกังาน – CMO Group สรรหา คดัเลอืก และบรรจพุนกังาน โดยคํานงึถึงวฒุิ ประสบการณ์ ความสามารถ 
เพื(อให้ทํางานในตาํแหนง่ที(เหมาะสม รวมทั  งสง่เสริมพนกังานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานอยา่งเทา่
เทียมกนั บริษัท ได้จดัให้มีสวสัดกิาร และสทิธิประโยนช์ของพนกังาน เช่นสทิธิในการเบิกคา่รักษาพยาบาล, 
การทําประกนัอบุตัิเหตแุก่พนกังาน รวมถงึการจดัตั  งกองทนุสาํรองเลี  ยงชีพ เพื(อดแูลพนกังานในระยะยาว 

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

• ผู้ ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตัิตอ่ผู้ขายอยา่งเสมอภาพกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ค้า/ผู้ขายราย
ใหม ่เข้ามานําเสนอสนิค้า/บริการอยา่งสมํ(าเสมอ 

• คูแ่ขง่ – CMO Group ถือปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีสว่นร่วมในการก่อตั  งสมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจดังาน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื(อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คณุภาพ อีกทั  ง
เป็นการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management ให้กบัประชาชนที(สนใจ 

• สงัคม – CMO Group ได้กําหนดนโยบายเพื(อให้เกิดประโยชน์แกส่งัคม โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศกัดิN 
และคณะทํางานฝ่ายประชาสมัพนัธ์ให้กบัโครงการสง่เสริมกิจกรรมเพื(อสงัคม (CSR Club) ที(มุง่เน้นในด้าน
การสร้างกิจกรรมตา่งๆ เพื(อให้เกิดประโยชน์กบัสงัคม ไมว่า่จะเป็นด้านสิ(งแวดล้อม, ศิลปวฒันธรรม และ
การศกึษา โดยในปีที(ผา่นมา บริษัทได้รับรางวลัองค์กรที(มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ(งแวดล้อมดีเดน่
ประจําปี 2553 (Corporate Social Responsibility Awards: MAI-listed company) ซึ(งเป็นรางวลัที(มอบ
แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที(มีความโดดเดน่ในด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ(งแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากนโยบาย และขา่วสารจากทางบริษัท นอกจากนี  บริษัทยงัสง่เสริมด้านศิลปวฒันธรรมโดย
การจดัตั  งศนูย์ประตมิากรรมกรุงเทพ ซึ(งเป็นแหลง่รวมประติมากรรมร่วมสมยัที(ใหญ่ที(สดุของประเทศ เปิด
ให้ประชาชนทั(วไป เข้าชมได้โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ยใดๆ  

 

หมวดที� 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื(องเกี(ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที(มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของ
ผู้ลงทนุที(ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เชื(อถือได้ สมํ(าเสมอ และทนัตอ่เวลา ซึ(งฝ่ายบริหารได้ให้ความสาํคญั
และยดึถือปฏิบตัิมาโดยตลอด นอกจากนี  บริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าที(ในการติดตอ่กบัผู้
ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ภาครัฐที(เกี(ยวข้อง และบคุคลทั(วไป เพื(อนําเสนอขา่วสารและสร้างความมั(นใจวา่
บริษัทฯ สามารถจะเปิดเผยข้อมลูที(สาํคญัได้อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่
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ข้อมลูตามเกณฑ์ที(กําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูบางสว่นทั  งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir 

• คณะกรรมการได้รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดีรวมทั  งการประเมินการควรคมุภายในผา่น
รายงานประจําปี 

• ในปี 2553  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุ จํานวน 6 ครั  ง และมีการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 ครั  ง โดยทกุครั  งที(บริษัทฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั  งจดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่
กรรมการทกุทา่น 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ(งแวดล้อม และสงัคม 

• เปิดเผยนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

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

• เปิดโอกาสให้บคุคลทั(วไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที� 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที(มีภาวะผู้ นํา, วิสยัทศัน์ มีคณุสมบตัิหลากหลายทั  งในด้านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที(เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื(อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี    

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
• บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ซึ(งสดัสว่นของกรรมการ

อิสระมีจํานวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั  งหมดตามมาตรฐานที(ดี ที(ถกูกําหนดโดยตลาด
หลกัทรัพย์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไมม่คีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไมเ่ป็น
บคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าที(บริหาร นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะถกูกําหนดโดยคณะ
ผู้บริหารซึ(งประกอบด้วยเจ้าหน้าที(ในระดบับริหารจํานวน 7 ทา่น เพื(อให้มั(นใจได้วา่การวางแผนและ
การตดัสนิใจทางธุรกิจมคีวามเหมาะสม และไมไ่ด้ถกูผกูขาดโดยบคุคลเพียงคนเดียว หรือกลุม่บคุคล
เดียว 

• คณะกรรมการมีกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยในมีการจบัฉลากให้ออกจากตาํแหนง่ 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการ แล้วจงึทําการคดัเลอืกกรรมการใหม ่

• คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารงตาํแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ผู้
ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 

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

• คณะกรรมการบริษัท ได้คดัเลอืกกรรมการอิสระ ที(มิได้เป็นพนกังานของบริษัท เพื(อดํารงตําแหนง่
ประธานกรรมการบริษัท 
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• บริษัทได้จดัให้มีเลขานกุารประจําบริษัทซึ(งทําหน้าที(ให้คาํแนะนําด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที(
คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบตัิตาม 

2. กรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั  งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ซึ(งประกอบไปด้วย กรรมการที(มคีวามเป็นอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยกรรมการทั  ง 3 ทา่น
ดงักลา่ว มิได้มีตาํแหนง่เป็นเจ้าหน้าที(บริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัท เพื(อชว่ยในการกํากบัดแูล
กิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัททําหน้าที(พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี(ยวกบัการดาํเนินงานในเรื(องที(
สาํคญัของบริษัท รวมถงึการควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานได้โดยบรรลเุป้าหมาย ตามกลยทุธ์ 
แผนงาน และงบประมาณประจําปีที(ได้กําหนดไว้ 

• คณะกรรมการยดึถือข้อพงึปฏิบตัิเกี(ยวกบัจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที(ตามภารกิจของ
บริษัทฯ ด้วยความซื(อสตัย์ สจุริต อยา่งมีจริยธรรม และคณุธรรม เพื(อให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ที(
กําหนดไว้ 

• บริษัท มีนโยบายที(จะหลกีเลี(ยงมิให้เกิดรายการที(เกี(ยวโยงกนั หรือรายการที(ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ด้านผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตามกรณีที(เกิดรายการที(เกี(ยวโยงกนั บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หนว่ยงานที(
เกี(ยวข้องรวบรวมข้อมลูที(เกี(ยวกบัรายการเกี(ยวโยงกนัดงักลา่ว ก่อนที(จะนําเสนอตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื(อพิจารณาให้ความเห็น และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเพื(อพิจารณา
อนมุตัิ โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการทํารายการใดๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิทํารายการนั  นๆ ทั  งนี  
เพื(อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที(จะปรากฎ
ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ  นตามมาตรฐานการบญัชีที(ได้รับการรับรอง
ทั(วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที(เหมาะสม และมีการปฏิบตัิอยา่งสมํ(าเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั  งมีการเปิดเผยข้อมลูที(สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน 

• คณะกรรมการบริษัทมกีารควบคมุ ดแูลการดาํเนินงานในด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบตา่งๆ โดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
o การสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน  
o ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท 
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o พิจารณาคดัเลอืกแตง่ตั  งผู้ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจดัทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

• บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ(งกําหนดให้ต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 
3 เดือนตอ่ครั  ง คณะกรรมการกําหนดให้มกีารประชมุลว่งหน้า และมีการนดัหมายประชมุพิเศษ
เพิ(มเติมตามความจําเป็น โดยในปี 2553 มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6 ครั  ง ทกุครั  งที(
บริษัทฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทกุ
ทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั  งจดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่กรรมการทกุทา่น โดยใน
การประชมุแตล่ะครั  ง กรรมการแตล่ะทา่นสามารถที(จะแสดงความคดิเห็นตอ่ที(ประชมุได้อยา่งมอิีสระ 
และมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้บนัทกึการประชมุ และจดัทํารายงานการประชมุ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยหนึ(งครั  งตอ่ 3 เดือน โดย
มีผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที(เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทํารายงานการประชมุ 

ซึ(งในการประชมุแตล่ะครั  ง เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า 
พร้อมทั  งจดัสง่วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุแกก่รรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 

สปัดาห์ เมื(อมีวาระที(จะต้องพิจารณางบการเงินในการประชมุกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจ
สอบบญัชีรับอนญุาต และประธานเจ้าหน้าที(การเงินเข้าร่วมประชมุ เพื(อให้ความเห็นตอ่งบการเงิน  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

• บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่ง
รอบคอบ และได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดย
คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอที(จะดงึดดูและรักษากรรมการที(มี
คณุสมบตัิที(ต้องการ ในสว่นของคา่ตอบแทนเจ้าหน้าที(ในระดบับริหารเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที(คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ(งเชื(อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที(บริหารแตล่ะทา่น รวมทั  งผลการประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการ
พิจารณา 

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสง่เสริมให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เกี(ยวข้องในระบบการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท อนัได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื(อให้มกีารปรับปรุง
การปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื(อง เช่น การสง่บคุคลที(เกี(ยวข้องเข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆที(ตลาด
หลกัทรพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมที(เกี(ยวข้องได้จดัขึ  น เป็นต้น 

 
5)มาตราการดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยการระมดัระวงัข้อมลูในงบการเงิน ไมใ่ห้ผู้ ที(ไมม่ีสว่น
เกี(ยวข้องกบังบการเงินทราบข้อมลูก่อนการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และ บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหาร
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รับทราบถึงแนวทางที(เหมาะสม เกี(ยวกบัการซื  อขายหุ้นในช่วงที(มกีารเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการซื  อขายหุ้นในชว่ง 
1 เดือนก่อนการเผยแพร่และ 1 อาทิตย์หลงัการเผยแพร่งบการเงิน 

 
6)การควบคุม และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งมกีารปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที(คณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้กํากบัดแูล ตามข้อกําหนดที(ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
โดยยดึหลกัเกณฑ์ที(กําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการกํากบัดแูลกิจการ
ที(ดีตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคมุภายในที(เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในไมม่ีรายการที(
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 
 

6)นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล และสาํรองตามกฏหมาย ทั  งนี  ขึ  นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีที(ผา่นมา และ 
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ   
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พีเอ็มและดิอายส์มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฏหมาย  ทั  งนี  ขึ  นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ โครงการใน
การดาํเนินธุรกิจในอนาคตของแตล่ะบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

43 
 

รายการระหว่างกัน 
 
รายชื�อกิจการที�บริษัทถอืหุ้นตั %งแต่ร้อยละ 10 ขึ %นไป 
 ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จํานวนหุ้นที�ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)

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

แสดงและการนําเสนอ

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจัดทําสื(อสําหรับการนําเสนอ หุ้นสามัญ 149,918 99.95

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

และงานนิทรรศการ

บจก.เอ็ม เทอร์ตี   วัน ให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปิน หุ้นสามัญ 11,000 55.00

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชั(น ให้บริการอุปกรณ์สําหรับการจัดงาน หุ้นสามัญ 0 0.00

(ถือหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์) แสดงและการนําเสนอ

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

ระบบสาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม

กิจการร่วมค้าดรีมบอกซ์ และ จัดการแสดงละครเพลง 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
ในลกัษณะอื(นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที(ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที(กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ที(อาจเกิดขึ  นในอนาคตวา่มี
ความสมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขั  นตอน และของประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผย
ข้อมลูของรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทซีเอ็ม ออร์กาไน
เซอร์ จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย 

 
 

ผลการดําเนินงาน: 2550 2551 2552 2553 2550 2551 2552 2553

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

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

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

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

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

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

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

ฐานะทางการเงิน:

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

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

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

อัตราส่วนทางการเงิน:

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

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

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

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

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

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

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)

 
 
( ก ) ผลการดาํเนินงาน 
 ถึงแมว่า่ในชว่ง 9 เดือนแรกกลุม่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากความวุน่วายทางการเมืองอยา่งเห็นได้ชดั 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการจดังาน ซึ(งมีรายได้ลดลงจากปี 2552 ป็นจํานวนมาก อยา่งไรก็ตามในภาพรวมของทั  งปี กลุม่
บริษัทฯ สามารถทํารายได้ ได้ตามเป้าหมายทํ(าหนดไว้ อนัเนื(องมาจากรายได้ที(มีเข้ามาเป็นจํานวนมากในไตรมาสที( 
4 อีกทั  ง กลุม่บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทนุบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้อตัรากําไรขั  นต้นมีอตัรา
สงูขึ  น เมื(อเทียบกบัปีที(ผา่นมา 

 
 รายได้ 
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 ปี 2553 กลุม่บริษัฯ มีรายได้รวม 8969.6 ล้านบาท เพิ(มขึ  นจากปี 2552 จํานวน 128.2 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 17.3 การเพิ(มขึ  นสว่นหนึ(งเป็นผลมาจากนโยบายทางการตลาดในเชิงรุก โดยเจาะกลุม่ลกุค้าในทกุภาคสว่น และ
ปัจจยัทางการเมืองที(เริ(มคลายตวัในไตรมาสที( 4 ของปี 

 รายได้จากการให้บริการจดังาน เป็นรายได้ที(สงูที(สดุของกลุม่บริษัทฯ มีจํานวนทั  งสิ  น 572.8 ล้านบาท เพิ(มขึ  น
จากปี 2552 จํานวน 77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 รายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์เป็นรายได้ที(รองลงมาของกลุม่
บริษัทฯ โดยมีรายได้ทั  งสิ  น 215.1 ล้านบาท เพิ(มขึ  น จากปี 2552 จํานวน 53.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.3 การเพิ(มขึ  นเป็น
ผลมาจากการขยายฐานลกูค้า และการลงทนุในธุรกิจตดิตั  งอปุกรณ์ถาวร 

 รายได้ลาํดบัถดัมาของกลุม่บริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการด้านการผลติสื(อสาํหรับนําเสนอ มีรายได้
จํานวน 33.4 ล้านบาท เพิ(มขึ  นจากปี 2552 จํานวน 11.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 รายได้ของปี 2553 เป็นรายได้
ในระดบัปรกติ (เนื(องจากปี 2552 เป็นปีที(บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจยั) 

 การเพิ(มขึ  นของรายได้ของกลุม่บริษัทฯ โดยหลกัมาจากธุรกิจการบริการจดังาน ซึ(งมีรายได้ทั  งสิ  น เฉพาะไตร
มาสที( 4 จํานวน 298 ล้านบาท รายที(สงูนี  มีสาเหตมุาจาก การชะลอตวัในการจดังานของทั  งภาครัฐและเอกชนใน 3 ไตร
มาสแรกของปี 

   
 ต้นทนุการให้บริการ 
 ในปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบริการทั  งสิ  น 668.6 ล้านบาท หรือติดเป็นร้อยละ 76.9 ของรายได้ ในปี 2552 

กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุทั  งสิ  น 606.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.8 อตัราต้นทนุมื(อเทียบกบัรายได้อยูใ่นระดบัตํ(ากวา่ปี 
2552 เนื(องจาก รายได้ที(สงูขึ  นและการบริหารจดัการต้นทนุอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 อตัรากําไรขั  นต้นของกลุม่บริษัทฯ อยูที่(ร้อยละ 23.1 โดยปี 2552 อยูที่(ร้อยละ18.2 
 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 ในปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทั  งสิ  น 133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้
ขณะที(ปี 2552 มคีา่ใช้จ่ายจํานวน 114.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้ พิจารณาจากจํานวนเงินที(สงูขึ  น
เนื(องจาก คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายที(สงูขึ  น และต้นทนุของบคุคลากรที(สงูขึ  น ต้นทนุดงักลา่ว ผนัแปรโดยตรงกบั
รายได้ที(เพิ(มขึ  น 
 ในสว่นของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มคีา่ใช้จ่ายขายและบริหารจํานวน 62.6 ล้านบาท 
ในขณะที( 2552 มจํีานวน 56.6 ล้านบาท การเพิ(มขึ  นเกิดจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายบางประเภท และคา่เสื(อมราคาจากการ
ลงทนุในสนิทรัพย์ 
  
 กําไรสทุธิ 
 ในปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 41.8 ล้านบาท ขณะที(ปี 2552 ขาดทนุ 5.6 ล้านบาท การเพิ(มขึ  นของกําไร
เป็นผลมาจากรายได้ของกลุม่ที(เพิ(มขึ  นจากปี 2553 คดิเป็นร้อยละ 17 ความสามารถในการบริหารจดัการต้นทนุบริการได้
ดี สง่ผลให้อตัรากําไรขั  นต้นเพิ(มขึ  นจากร้อยละ 18.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 23.1 ในปี 2553 นอกจากนี  กิจการยงัควบคมุ
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร และบริหารจดัการเก็บเงินจากลกูหนี  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 ในสว่นของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีกําไรสทุธิทั  งสิ  น 48.6 ล้านบาท ในจํานวนนี   30.2 
ล้านบาทเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือ  
    
 

( ข ) ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที( 31 ธ.ค. 2553 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 727.6 ล้านบาท แบง่เป็น สนิทรัพย์หมนุเวยีน 306.0 ล้าน
บาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจํานวน 421.6 ล้านบาท เมื(อเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธ.ค. 2552 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์
ทั  งสิ  น 570.9 ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน 275.2 ล้านบาท 
 การเพิ(มขึ  นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเกิดจากลกูหนี  การค้าภาครัฐรายหนึ(งค้างชําระเงินเป็นจํานวน 128.5 ล้าน
บาท ตั  งแตปี่ 2552 
  
 หนี  สนิ 
 ณ 31 ธ.ค. 2553 กลุม่บริษัทฯ มีหนี  สนิทั  งสิ  น 436.2 ล้านบาท ขณะที(สิ  นสดุปี 2552 กลุม่บริษัทฯ มีหนี  สนิรวม 
322.9 ล้านบาท การเพิ(มขึ  นดงักลา่ว เป็นการเพิ(มขึ  นของหนี  สนิหมนุเวยีนของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 
เนื(องจาก บริษัทฯ รับงานที(มีขนาดใหญ่ในไตรมาสที( 4 หลายงาน สง่ผลให้ยอดเจ้าหนี  การค้าเพิ(มสงูขึ  น และเงินกู้ยมืระยะ
สั  นเพิ(มสงูขึ  น เพื(อเสริมสภาพคลอ่ง 
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที( 31 ธ.ค. 2553 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 291.5 ล้านบาท ณ วนัที( 31 ธ.ค. 2552 กลุม่บริษัทฯ 
มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 248 ล้านบาท การเพิ(มขึ  นเป็นผลมาจากกําไรสทุธิของปี 
 
 สภาพคลอ่ง 
 ในปี 2553 กลุม่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี   

� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 32.2 ล้านบาท  
� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 57.6 ล้านบาท ซึ(งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ(มเติมใน

สนิทรัพย์ถาวร   
� กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 9.8 ล้านบาท ซึ(งเป็นผลจากการกู้ยืมเงินระยะสั  น 

 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 อตัราสว่นหนี  สนิตอ่สว่นของผุ้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที( 31 ธ.ค. 2553 เทา่กบั 1.5 เทา่ เพิ(มขึ  นจากปี 2552 
ซึ(งมีอตัราสว่นอยูที่( 1.3 เทา่ การเพิ(มขึ  นดงักลา่วเป็นผลมาจาก การเพิ(มขึ  นของเจ้าหนี  การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั  น 
เนื(องจากในไตรมาสสดุท้ายของปี บริษัทฯ มีงานใหญ่เกิดขึ  นหลายงาน จงึจําเป็นต้องหาแหลง่เงินทนุเพื(อเสริมสภาพคลอ่ง 
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11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชี   โดยข้อมลูเกี(ยวกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีในปี 2554 เป็นดงันี   
 
 

       

บาท %

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

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

ค่าบริการอื(น ไม่มี ไม่มี

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

เพิ(มขึ  น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2553
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน)  
    และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2553 งบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการ
เปลี4ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ
ปีสิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553 ของ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการ
ร่วมคา้ และของเฉพาะบริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ4 งผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่านี9  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2552 ของ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
และกิจการร่วมคา้ และของเฉพาะบริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) ที4แสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ที4นี9   
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื4นในสํานกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามรายงานลงวนัที4 26 กุมภาพนัธ์ 2553 ซึ4 งได้
แสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื4อนไข และมีวรรคเนน้เหตุการณ์ลกูหนี9การคา้กบัหน่วยงานราชการแห่งหนึ4ง  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที4รับรองทั4วไป ซึ4 งกาํหนดให้
ขา้พเจ้าตอ้งวางแผนและปฏิบัติงานเพื4อให้ได้ความเชื4อมั4นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที4ขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั9งที4
เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที4กิจการใชแ้ละ
ประมาณการเกี4ยวกบัรายการทางการเงินที4เป็นสาระสาํคญั ซึ4 งผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํขึ9น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที4นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เชื4อว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้
ขอ้สรุปที4เป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี9  แสดงฐานะการเงินรวม 
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ9นสุดวนัที4 31 ธันวาคม 2553 ของ 
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ และของเฉพาะบริษทั ซีเอม็ ออร์
กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั โดยถกูตอ้งตามที4ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที4รับรองทั4วไป 

 

 

ANS Audit Co., Ltd. 

 
 

 
100/72, 22nd Floor, 
100/2 Vongvanij Building B., 
Rama 9 Rd., Huaykwang, 
Bangkok 10320, Thailand 

 
Telephone:  (662) 645 0107-9 
Fax :             (662) 645 0110 
http://www.ans.co.th 
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โดยไม่ไดเ้ป็นการรายงานอย่างมีเงื4อนไข ขา้พเจา้ขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ขอ้ 9 ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มีลูกหนี9 รอเรียกเก็บกบัหน่วยงานราชการแห่งหนึ4 งเป็นจาํนวนเงิน 
128.48  ลา้นบาท (ในวนัที4 31 ธันวาคม 2553 คา้งกาํหนดเรียกเก็บเกินกว่า 12 เดือน) ลูกหนี9ไดพิ้จารณางานที4
บริษทัฯไดใ้หบ้ริการและส่งมอบแลว้อา้งวา่งานที4บริษทัส่งมอบมีมลูค่าตํ4ากว่าที4บริษทัจะเรียกเก็บตามสัญญาเป็น
จาํนวนเงิน 52.51 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการทางกฎหมายกบัหน่วยงานราชการ
ดงักล่าว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างศาลชั9นตน้ โดยฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ มีความเห็นว่า มีแนวโนม้ที4  บริษทัฯ จะ
ชนะคดีและไดรั้บเงินค่าจา้งตามสญัญา (รวมดอกเบี9ย) ครบถว้นสูง และผูบ้ริหารเชื4อวา่ผลในทา้ยที4สุดบริษทัฯ จะ
สามารถดาํเนินการโดยไม่เกิดความเสียหายที4เป็นสาระสาํคญัแก่บริษทั   

 

 

 (นายอธิพงศ ์   อธิพงศส์กุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                    
กรุงเทพฯ 24 กมุภาพนัธ์ 2554 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,014,991.72              20,833,064.59         434,757.10              7,626,284.12           

ลูกหนี9 การคา้ - สุทธิ 5, 6 270,106,714.97          238,755,305.79       216,726,748.10       197,785,797.05       

เงินปันผลคา้งรบั 5 -                              -                           29,996,800.02         -                           

งานระหวา่งทาํและวสัดุคงเหลือ 7 21,383,073.55            19,360,489.02         18,153,630.34         16,210,263.45         

ลูกหนี9 และเงินให้กูย้ืมระยะสั9นแกบ่ริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั - สุทธิ 5 25,000.00                   -                           539,704.47              3,015,606.16           

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื4น 8 8,474,267.77              16,763,494.66         4,790,146.20           12,925,998.06         

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 306,004,048.01          295,712,354.06       270,641,786.23       237,563,948.84       

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนี9 รอเรียกเกบ็ที4อยู่ระหวา่งการดําเนินคดีความ 9, 11 128,476,484.11          -                           128,476,484.11       -                           

ลูกหนี9 และเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                              -                           -                           -                           

เงินฝากธนาคารที4ตดิภาระค ํ9าประกนั 11 4,633,479.71              920,068.86              2,607,842.09           698,279.21              

เงินลงทนุ - สุทธิ 5 -                              6,958,870.48           156,180,000.00       155,330,000.00       

คา่ความนิยม 5 4,635,859.29              4,635,859.29           -                           -                           

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                          10, 11, 13 266,179,547.22          234,155,129.14       75,526,622.37         49,455,785.61         

ภาษีถูกหัก ณ ที4จ่าย 12,943,943.28            27,044,486.08         5,397,152.27           17,075,345.17         

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื4น 4,773,046.41              1,463,226.12           4,044,412.39           1,102,751.23           

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 421,642,360.02          275,177,639.97       372,232,513.23       223,662,161.22       

รวมสินทรพัย์ 727,646,408.03          570,889,994.03       642,874,299.46       461,226,110.06       

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้

งบดุล

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สินทรพัย์
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี9 สินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั9นจากสถาบนัการเงิน 11 141,248,313.70          147,499,748.78       98,670,991.22         115,154,510.86       

เจ้าหนี9 แฟคเตอริ4ง 6 16,684,209.92            20,720,028.09         16,684,209.92         20,720,028.09         

เจ้าหนี9 การคา้ 5 132,515,157.84          70,389,970.64         182,456,672.47       71,550,609.54         

เจ้าหนี9 ซื9อทรพัย์สิน 9,660,217.15              312,408.50              9,660,217.15           312,408.50              

รายไดร้บัล่วงหน้าจากลูกคา้ 4,710,004.14              9,808,090.52           1,989,422.37           6,399,116.84           

หนี9 สินตามสญัญาเชา่ทางการเงินที4ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 12 7,357,321.67              6,101,435.48           108,483.66              252,229.92              

เงินกูย้ืมระยะยาวที4ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13 9,072,000.00              6,300,000.00           2,676,000.00           2,676,000.00           

เจ้าหนี9 และเงินกูย้ ืมระยะสั9นจากบคุคลและบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 5 21,676,288.35            6,131,063.67           31,637,853.58         18,280,189.57         

เงินกูย้ืมระยะสั9นจากบคุคลอื4น 14 18,085,186.22            6,000,000.00           18,085,186.22         6,000,000.00           

หนี9 สินหมุนเวยีนอื4น 5, 15 45,374,979.73            18,677,841.88         28,608,228.91         13,420,705.78         

รวมหนี9 สินหมุนเวยีน 406,383,678.72          291,940,587.56       390,577,265.50       254,765,799.10       

หนี9 สินไม่หมุนเวยีน

หนี9 สินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สุทธิ 12 8,038,019.50              5,689,332.95           243,989.98              352,374.25              

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 21,587,035.74            24,972,000.00         9,314,035.74           11,986,000.00         

หนี9 สินไม่หมุนเวยีนอื4น 168,113.00                 291,777.00              -                           -                           

รวมหนี9 สินไม่หมุนเวยีน 29,793,168.24            30,953,109.95         9,558,025.72           12,338,374.25         

รวมหนี9 สิน 436,176,846.96          322,893,697.51       400,135,291.22       267,104,173.35       
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น                               

ทนุจดทะเบยีนที4ออกจําหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

หุ้นสามญั 150,000,000 หุ้น มูลคา่ หุ้นละ 1 บาท 150,000,000.00          150,000,000.00       150,000,000.00       150,000,000.00       

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 16 44,121,936.71            78,307,760.00         44,121,936.71         78,307,760.00         

ส่วนลดมูลคา่จากการซื9อเงินลงทนุในบริษทัย่อย 4,907,142.73              4,907,142.73           -                           -                           

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                              (787,100.77)             -                           -                           

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

จัดสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 16 2,430,853.58              12,478,135.53         2,430,853.58           12,478,135.53         

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 78,385,757.78            (3,371,084.37)          46,186,217.95         (46,663,958.82)        

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 11,623,870.27            6,461,443.40           -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 291,469,561.07          247,996,296.52       242,739,008.24       194,121,936.71       

รวมหนี9 สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 727,646,408.03          570,889,994.03       642,874,299.46       461,226,110.06       

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้

งบดุล

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนี9 สินและส่วนของผูถื้อหุ้น

 
 
 
 
 
 
 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

53 
 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

3, 5, 17

รายไดจ้ากการให้บริการ 869,573,898.78          741,409,752.35       572,828,852.62       495,856,984.29       

ตน้ทนุการให้บริการ (668,658,028.40)         (606,475,590.52)      (474,136,315.21)      (412,670,175.11)      

กาํไรข ั9นตน้ 200,915,870.38          134,934,161.83       98,692,537.41         83,186,809.18         

รายไดเ้งินปันผล -                              -                           30,246,782.52         -                           

รายไดอื้4น 2,471,517.86              2,280,336.04           1,328,070.61           3,142,403.41           

กาํไรกอ่นคา่ใชจ่้าย 203,387,388.24          137,214,497.87       130,267,390.54       86,329,212.59         

คา่ใชจ่้ายในการขาย (13,526,447.34)           (8,464,681.86)          (3,555,149.24)          (3,500,864.84)          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (95,079,096.65)           (85,021,868.09)        (48,160,514.26)        (44,084,372.44)        

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (24,388,268.90)           (21,393,309.35)        (10,879,102.22)        (8,988,112.00)          

กลบัรายการ(หนี9 สงสยัจะสูญ) 2,533,973.32              (10,310,214.22)        11,738.32                (66,204,182.45)        

รวมคา่ใชจ่้าย (130,459,839.57)         (125,190,073.52)      (62,583,027.40)        (122,777,531.73)      

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 72,927,548.67            12,024,424.35         67,684,363.14         (36,448,319.14)        

ตน้ทนุทางการเงิน (14,486,887.26)           (12,897,108.88)        (11,623,637.17)        (10,524,767.07)        

ส่วนแบง่ผลกาํไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สีย 66,007.27                   1,534,569.09           -                           -                           

กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ 58,506,668.68            661,884.56              56,060,725.97         (46,973,086.21)        

ภาษีเงินได้ (16,720,287.42)           (6,264,427.21)          (7,443,654.44)          (4,632,714.30)          

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิ 41,786,381.26            (5,602,542.65)          48,617,071.53         (51,605,800.51)        

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 37,523,736.91            (8,794,330.29)          48,617,071.53         (51,605,800.51)        

ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 4,262,644.35              3,191,787.64           -                           -                           

41,786,381.26            (5,602,542.65)          48,617,071.53         (51,605,800.51)        

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นข ั9นพื9นฐาน

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิส่วนที4เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.25                            (0.06)                        0.32                         (0.34)                        

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี4ยถ่วงนํ9 าหนัก

ที4ออกจําหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 150,000,000               150,000,000            150,000,000            150,000,000            

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้

งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน :
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ 58,506,668.68            661,884.56              56,060,725.97         (46,973,086.21)        
ปรบักระทบกาํไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดสุทธิรบั(จ่าย)

จากกจิกรรมดําเนินงาน
คา่เสื4อมราคา 45,336,478.82            47,034,635.03         9,385,409.97           8,914,531.06           

(กลบัรายการ)คา่เผื4อหนี9 สงสยัจะสูญ (2,533,973.32)             10,310,214.22         (11,738.32)               62,134,501.25         

คา่เผื4อลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 197,773.95                 -                           197,773.95              -                           

คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการหนี9 สินที4อาจจะเกดิขึ9น 2,000,000.00              2,709,475.00           2,000,000.00           6,779,156.20           

ดอกเบี9ยรบัจากบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                              -                           -                           (1,232,418.39)          

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี4ยนที4ยงัไม่เกดิขึ9น -                              -                           -                           1,242,419.23           

ส่วนแบง่ผลกาํไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนไดเ้สีย (66,007.27)                  (1,534,569.09)          -                           -                           

รายไดเ้งินปันผล -                              -                           (30,246,782.52)        -                           

(กาํไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร (294,440.43)                2,173,503.90           3,295.83                  (193.59)                    

ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 4,096,204.48              -                           -                           -                           

ภาษีเงินไดหั้ก ณ ที4จ่ายตดับญัชี 4,220,752.61              2,350,474.05           2,368,891.24           2,332,220.93           

คา่ใชจ่้ายดอกเบี9ยจ่าย 14,486,887.26            12,897,108.88         11,623,637.17         10,524,767.07         
กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี4ยนแปลงในสินทรพัย์

และหนี9 สินดําเนินงาน 125,950,344.78          76,602,726.55         51,381,213.29         43,721,897.55         
สินทรพัย์ดําเนินงาน (เพิ4มขึ9น) ลดลง

ลูกหนี9 การคา้ (157,293,919.97)         (92,227,654.00)        (144,405,696.84)      (85,042,465.04)        

งานระหวา่งทาํและวสัดุคงเหลือ (2,220,358.48)             5,242,447.72           (2,141,140.84)          4,536,298.16           

ลูกหนี9 บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                              98,401.87                (64,704.47)               -                           

สินทรพัย์หมุนเวยีนอื4น 714,038.24                 (1,956,175.87)          616,517.68              (1,967,412.45)          

ภาษีถูกหัก ณ ที4จ่าย 19,425,960.33            5,383,927.66           18,574,911.20         5,383,927.66           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื4น (3,309,820.29)             8,782,588.37           (2,941,661.16)          8,125,703.44           
หนี9 สินดําเนินงานเพิ4มขึ9น (ลดลง)

เจ้าหนี9 การคา้ 62,125,187.20            3,752,617.92           110,906,062.93       17,204,971.15         

รายไดร้บัล่วงหน้าจากลูกคา้ (5,098,086.38)             6,738,191.43           (4,409,694.47)          4,765,238.34           

เจ้าหนี9 บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (124,371.21)                -                           41,098.79                (5,763.35)                 

หนี9 สินหมุนเวยีนอื4น 23,436,317.39            (15,019,010.19)        13,187,523.13         (2,036,268.81)          

หนี9 สินไม่หมุนเวยีนอื4น (123,881.48)                (1,811,134.00)          -                           -                           

เงินสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมดําเนินงาน 63,481,410.13            (4,413,072.54)          40,744,429.24         (5,313,873.35)          

จ่ายดอกเบี9ย (14,272,038.74)           (13,178,339.34)        (11,468,855.06)        (10,805,997.53)        

จ่ายภาษีเงินได้ (17,501,769.40)           (15,776,010.30)        (9,189,929.80)          (8,368,166.98)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 31,707,601.99            (33,367,422.18)        20,085,644.38         (24,488,037.86)        

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้
งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ :

เงินฝากธนาคารที4ตดิภาระค ํ9าประกนั(เพิ4มขึ9น)ลดลง (3,713,410.85)             22,914,064.95         (1,909,562.88)          18,375,032.66         

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมแกบ่ริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (25,000.00)                  -                           (675,000.00)             (4,093,532.87)          

รบัชาํระเงินให้กูย้ืมแกบ่ริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                              2,520,000.00           215,606.16              3,062,102.53           

เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                              -                           (850,000.00)             -                           

เงินสดรบัจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,939,927.81              -                           -                           -                           

เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุ -                              1,000,000.00           249,982.50              -                           

ซื9อสินทรพัย์ถาวร (56,802,493.38)           (33,049,394.02)        (26,116,406.81)        (10,197,682.41)        

เงินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 526,996.50                 3,178,462.49           4,672.90                  6,542.06                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (57,073,979.92)           (3,436,866.58)          (29,080,708.13)        7,152,461.97           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน :

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั9น

จากสถาบนัการเงินเพิ4มขึ9น(ลดลง) - สุทธิ (6,251,435.08)             45,248,665.99         (16,483,519.64)        30,913,393.65         

เจ้าหนี9 แฟคเตอริ4งลดลง (4,035,818.17)             -                           (4,035,818.17)          -                           

จ่ายชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,912,964.26)             (18,001,000.00)        (2,671,964.26)          (6,318,000.00)          

เงินสดจ่ายหนี9 สินภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน (7,838,578.20)             (5,011,658.55)          (252,130.53)             (328,846.31)             

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะสั9นจากบคุคลและบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 17,000,000.00            5,000,000.00           31,491,969.33         27,000,000.00         

เงินสดจ่ายชาํระคนืเงินกูร้ะยะสั9นยืมจากบคุคลและบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั (1,400,000.00)             (5,400,000.00)          (18,245,000.00)        (32,655,000.00)        

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะสั9นจากบคุคลอื4น 23,100,000.00            6,500,000.00           23,100,000.00         6,500,000.00           

เงินสดจ่ายชาํระคนืเงินกูย้ ืมระยะสั9นจากบคุคลอื4น (11,100,000.00)           (3,000,000.00)          (11,100,000.00)        (3,000,000.00)          

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,300,000.00              10,000,000.00         -                           -                           

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเพิ4มขึ9น 900,000.00                 -                           -                           -                           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมจัดหาเงิน 9,761,204.29              35,336,007.44         1,803,536.73           22,111,547.34         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ4มขึ9น(ลดลง)สุทธิ (15,605,173.64)           (1,468,281.32)          (7,191,527.02)          4,775,971.45           

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 787,100.77                 1,419,655.44           -                           -                           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดคงเหลือตน้ปี 20,833,064.59            20,881,690.47         7,626,284.12           2,850,312.67           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดคงเหลือสิ9นปี 6,014,991.72              20,833,064.59         434,757.10              7,626,284.12           

ขอ้มูลเพิ4มเตมิสาํหรบังบกระแสเงินสด

ทรพัย์สินที4เพิ4มขึ9นระหวา่งปีจากสญัญาเชา่ทางการเงิน 11,443,150.94            5,857,111.34           -                           591,279.65              

ทรพัย์สินที4เพิ4มขึ9นระหวา่งปีจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                              16,000,000.00         -                           16,000,000.00         

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้
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(หน่วย : บาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลคา่ ส่วนลดมูลคา่ ผลตา่งจากการ จัดสรรแลว้ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

หมายเหตุ ที4ออกและชาํระแลว้ หุ้นสามญั เงินลงทนุ แปลงคา่งบการเงิน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่จัดสรร ส่วนน้อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 1 มกราคม 2552 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      

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน  -                             -                         -                     1,419,655.44        -                             -                          -                       1,419,655.44          

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิ  -                             -                         -                      -                           -                            (8,794,330.29)     3,191,787.64    (5,602,542.65)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 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      

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน  -                             -                         -                     787,100.77           -                             -                          -                       787,100.77             

โอนสาํรองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทนุสะสม 16  -                             -                         -                      -                          (12,478,135.53)      12,478,135.53     -                        -                             

โอนส่วนเกนิทนุชดเชยผลขาดทนุสะสม 16  -                            (34,185,823.29)   -                      -                           -                            34,185,823.29     -                        -                             

สาํรองตามกฎหมาย 16  -                             -                         -                      -                          2,430,853.58          (2,430,853.58)      -                        -                             

เงินปันผลจ่ายแกผู่ถ้ือหุ้นส่วนน้อย  -                             -                         -                      -                           -                             -                         (217.48)             (217.48)                   

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยเพิ4มขึ9น 5  -                             -                         -                      -                           -                             -                         900,000.00       900,000.00             

กาํไรสุทธิ  -                             -                         -                      -                           -                            37,523,736.91    4,262,644.35    41,786,381.26        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2553 150,000,000.00     44,121,936.71    4,907,142.73   -                          2,430,853.58          78,385,757.78    11,623,870.27  291,469,561.07      

บริษทั ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกจิการร่วมคา้

งบแสดงการเปลี4ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

สาํหรบัปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

 
 
 



                            บริษทั ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

57 
 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

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 แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง จังหวัด
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 
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งบการเงินรวมเป็นการรวมรายการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า ซึ(งได้ตดัรายการและยอด
คงเหลือระหว่างกนัที(มีสาระสําคญัออกแล้ว อตัราการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า  
ณ วนัที(31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงันี   
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  อตัราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยที(ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ลกัษณะของธุรกิจ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั ให้เชา่สื(ออปุกรณ์ รับงานด้านติดตั  งภาพ แสง 

เสียง และเอฟเฟค 
99.99 99.99 

บริษัท ดิอายส์ จํากดั รับทําสไลด์มลัตวิิชชั(น วีดีโอ มลัติมีเดีย 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

99.95 99.95 

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั 
     (เดิมชื(อ บริษัท ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบิชั(น จํากดั) 

ออกแบบ ตกแตง่ ประกอบ ก่อสร้าง ป้าย
โฆษณาและงานโครงสร้าง และตกแตง่พื  นที(
สําหรับแสดงสินค้าหรืองานนิทรรศการ 

90.00 90.00 

บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ  ลยซูีพี จํากดั ประกวดคาราโอเกะในประเทศไทยและใน
ตา่งประเทศ 

- 49.96 

บริษัท บายอน ซีเอ็ม 
      ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 

รับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งาน
นิทรรศการและงานบนัเทิงตา่ง ๆ 

- 75.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี  วนั จํากดั 
    (เดิมชื(อ บริษัท เอ ลิ  งค์ จํากดั) 

บริการด้านดนตรีและจดัการศลิปินอยา่งครบ
วงจร บริหารงานจดัสรรศิลปิน สร้างสรรค์การ
ผลิตงานเพลงแบบครบวงจร และออกแบบ
ควบคมุการผลิตการแสดงสด 

55.00 99.99 

บริษัท เอ็กซ์โปซิซั(น  
     เทคโนโลยี จํากดั 

รับจ้างติดตั  งวสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้า 40.00 40.00 

กิจการร่วมค้า    
กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์  
    และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 

จดัการแสดงละครเวทีในรูปแบบละครเพลง 50.00 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 จึงไมส่ง่ผลกระทบกบังบการเงินของบริษัท  

ตามมติที(ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั  งที( 6/2552 เมื(อวนัที( 13 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิ
การปิดกิจการ บริษัท ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ  ลยซูีพี จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทที(ดําเนินธุรกิจจดัการประกวดร้องเพลงคารา
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(ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพย์และหนี  สิน หรืออตัราแลกเปลี(ยนถัวเฉลี(ยรายเดือนในระหว่างงวด
สาํหรับรายการที(เป็นรายได้และคา่ใช้จ่าย ผลต่างซึ(งเกิดขึ  นจากการแปลงค่าดงักลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ 
“ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซิชั(น เทคโนโลยี จํากดั ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 40  เนื(องจากบริษัทฯ มีอํานาจควบคมุนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดงักลา่ว  

การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม ่

ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศการจดัเลขระบมุาตรฐานการบญัชีของไทยบางรายการ 
ดงันี    

เลขระบฉุบบัมาตรฐานการบญัชี
เดิม 

เลขระบฉุบบัมาตรฐานการบญัชี
ใหม ่

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 11 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 101 หนี  สงสยัจะสญูและหนี  สญู 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 26 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 102 ก า ร รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ สํ า ห รั บ ธุ ร กิ จ

อสงัหาริมทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 27 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 103 การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของ

ธนาคารและสถาบันการเ งิน ที(
คล้ายคลงึกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 34 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 104 การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้าง
หนี  ที(มีปัญหา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2545) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 40  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตรา
สารหนี  และตราสารทนุ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 42 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 106 การบัญชีสําหรับกิจการที(ดําเนิน
ธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 48 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 107  การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมลูสาํหรับเครื(องมือทางการเงิน 

การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที(ออกใหมแ่ละปรับปรุงใหม ่

ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้แม่บทการบญัชี มาตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที(ออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี   

ก) แมบ่ทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบงัคบัใช้ทนัทีในปีปัจจุบนั ซึ(งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้ว
เห็นวา่แมบ่ทการบญัชีดงักลา่วไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีปัจจบุนั 

ข) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที(มีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที(มีรอบบญัชีเริ(มในหรือหลงัวนัที( 1 มกราคม 2554 รวมจํานวน 28 ฉบบั  
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/         
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 2 (ปรับปรุง 2552) สนิค้าคงเหลอื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี(ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 16 (ปรับปรุง 2552) ที(ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทนุการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี(ยวกับบุคคลหรือกิจการที(

เกี(ยวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื(อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที(เงิน

เฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 31 (ปรับปรุง 2552) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี  สิน หนี  สินที(อาจเกิดขึ  น และ

สนิทรัพย์ที(อาจเกิดขึ  น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 38 (ปรับปรุง 2552) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/         
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื(อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที(ถือไว้เพื(อขายและการ
ดําเนินงานที(ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 6 การสาํรวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที( 15 สญัญาการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
  

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักลา่วไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินสาํหรับปีที(เริ(มใช้ ยกเว้นมาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 19 เรื(อง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 19 ได้รวมข้อกําหนดในการรับรู้และวดัมูลค่าต้นทนุผลประโยชน์พนกังาน
หลงัออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที(กําหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื(น และผลประโยชน์
เมื(อเลิกจ้างในระหว่างงวดซึ(งได้มีการให้บริการและกําหนดให้มีข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภยัเพื(อประเมินภาระผกูพนัและค่าใช้จ่าย นอกจากนี  ภาระผกูพนัได้ถกูประเมินโดยการคิดลด
กระแสเงินสดแต่ละหน่วยที(ประมาณการไว้เนื(องจากอาจมีการจ่ายชําระในหลายๆ ปีภายหลงัจากที(
พนกังานได้ทํางานให้  

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษัทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบดงักลา่วข้างต้นต่องบการเงินในปีที(เริ(ม
ใช้มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว  

ค) มาตรฐานการบญัชีที(มีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที(มีรอบบญัชีเริ(มในหรือหลงัวนัที( 1 มกราคม 2556 มี
ดงันี   

มาตรฐานการบญัชี เรื(อง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและเปิดเผย

ข้อมลูเกี(ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที( 21 (ปรับปรุง 2552) ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร เ ป ลี( ย น แ ป ล ง ข อ ง อัต ร า
แลกเปลี(ยนเงินตราตา่งประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที(เริ(มใช้มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักลา่ว 

3. นโยบายการบญัชีที(สาํคญั  

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จ่าย 
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รายได้และคา่ใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

รายได้จากการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบนัเทิงต่าง ๆ รับรู้เป็นรายได้เมื(องานแล้วเสร็จ 

รายได้จากงานที(เสร็จแล้วและยงัไมเ่รียกเก็บได้แสดงเป็นลกูหนี  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 

รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื(องานแล้วเสร็จ  

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 

เงินลงทนุในบริษัทฯบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีสว่นได้เสยีในงบการเงินรวม 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีราคาทนุหกัค่าเผื(อการด้อยค่า (ถ้ามี) ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที(เกิดจากการซื  อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ(งเป็น 
“สว่นลดมลูคา่เงินลงทนุ” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยจะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเมื(อมีการจําหนา่ยเงินลงทนุ  
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ที(ดิน อาคาร และอปุกรณ์และคา่เสื(อมราคา 

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

ค่าเสื(อมราคาของอาคารและอปุกรณ์คํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดงัตอ่ไปนี   :- 

 
จํานวนปี 

อาคาร 20 

สว่นปรับปรุงอาคาร 5 

อาคารและอปุกรณ์บนพื  นที(เช่า อายสุญัญาเชา่คงเหลอื 21 เดือน 
อปุกรณ์ดําเนินงาน 3, 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(เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี(ยน ณ วนัที(เกิดรายการ 
สนิทรัพย์และหนี  สนิที(เป็นเงินตราตา่งประเทศที(มียอดคงเหลอือยู ่ณ วนัที(ในงบดลุได้บนัทกึไว้เป็นเงินบาทโดย
ใช้อตัราแลกเปลี(ยน ณ วนันั  น กําไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี(ยนรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายสาํหรับปี 

ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและกองทุนสํารองเลี  ยงชีพเป็น
คา่ใช้จ่ายเมื(อเกิดรายการ 

ประมาณการหนี  สนิ 
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บริษัทฯ จะบนัทกึประมาณการหนี  สนิไว้ในบญัชีเมื(อภาระผกูพนัซึ(งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึ  น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื(อปลดเปลื  องภาระ
ผกูพนันั  น และบริษัทฯ สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันั  นได้อยา่งนา่เชื(อถือ  

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับปีหลงัจากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที(ไม่
อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายหรือรายได้ที(ได้รับการยกเว้นในการคํานวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ที(
ประกาศตามประมวลรัษฎากร 

กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั  นพื  นฐาน 

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

เครื(องมือทางการเงิน 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที(จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที(เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื(อการเก็ง
กําไรหรือเพื(อการค้า 

4. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที(สาํคญั 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที(รับรองทั(วไป ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื(องที(มีความไม่แน่นอนเสมอการใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนี  สง่ผลกระทบ
ตอ่จํานวนเงินที(แสดงในงบการเงินและตอ่ข้อมลูที(แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที(เกิดขึ  นจริงอาจ
แตกตา่งไปจากจํานวนที(ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที(สาํคญัมีดงันี   

 คา่เผื(อหนี  สงสยัจะสญูของลกูหนี   

ในการประมาณคา่เผื(อหนี  สงสยัจะสญูของลกูหนี   ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุที(คาดวา่จะเกิดขึ  นจากลกูหนี  แตล่ะราย โดยคํานงึถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี  ที(คง
ค้างและสภาวะเศรษฐกิจที(เป็นอยูใ่นขณะนั  น เป็นต้น 

คา่เผื(อการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

ในการประมาณค่าเผื(อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุที(คาดวา่จะเกิดขึ  นจากสนิค้าคงเหลอืนั  น โดยคา่เผื(อการลดลงของมลูค่าสทุธิที(จะได้รับ พิจารณาจาก
ราคาที(คาดวา่จะขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสนิค้านั  น และคา่เผื(อสาํหรับสนิค้าเก่า
ล้าสมยั เคลื(อนไหวช้าหรือเสื(อมคณุภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสนิค้าแตล่ะชนิด 

สญัญาเช่า  
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ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินเงื(อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื(อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน
ความเสี(ยงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที(เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

ที(ดิน อาคารและอปุกรณ์และคา่เสื(อมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื(อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารใช้งาน
และมลูคา่ซากเมื(อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารใช้งาน และมลูคา่ซากใหม่หาก
มีการเปลี(ยนแปลงเช่นนั  นเกิดขึ  น 

นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่หากคาดวา่มลูค่าที(คาดว่าจะได้รับคืนตํ(ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั  น 
ในการนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที(เกี(ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ(ง
เกี(ยวเนื(องกบัสนิทรัพย์นั  น 

คา่ความนิยม 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของคา่ความนิยม ณ วนัที(ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที(คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของ
สินทรัพย์ที(ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั  งการเลือกอัตราคิดลดที(เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั  นๆ 

5. รายการกบับคุคลหรือบริษัทที(เกี(ยวข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที(สาํคญักบับคุคลและบริษัทที(เกี(ยวข้องกนัซึ(งมีความเกี(ยวข้องกนัทั  งโดยทางตรงและ
โดยทางอ้อมในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชดุเดียวกนั ผลของรายการดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงิน
ตามมลูฐานที(ตกลงร่วมกนัโดยบริษัทฯและบคุคลและบริษัทที(เกี(ยวข้องกนัเหลา่นี   บริษัทฯ มีรายการสําหรับปี 
สิ  นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ที(มีสาระสาํคญัดงัตอ่ไปนี   
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2553 2552 2553 2552

รายการระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย

รายไดจ้ากการบริการ -               -               717              1,130           

รายไดเ้งินปันผล -               -               30,247         -               

รายไดอ้ื4น ๆ -               -               390              273              

ดอกเบี9ยรับ -               -               188              1,603           

ตน้ทุนบริการ -               -               77,554         47,767         

ค่าใชจ่้ายอื4น ๆ -               -               1,363           8                  

ดอกเบี9ยจ่าย -               -               1,091           942              

หนี9สงสัยจะสูญ -               -               3,000           4,836           

บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

รายไดจ้ากการบริการ 109              8,036           -                  -                  

ตน้ทุนบริการ 101              218              -                  -                  

ดอกเบี9ยรับ -                  32                -                  2                  

ดอกเบี9ยจ่าย -                  68                -                  -                  

เงินปันผลจ่าย -                  1,000           -                  -                  

กรรมการ

ดอกเบี9ยจ่าย 427              303              340              303              

บุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั

ดอกเบี9ยจ่าย 412              -                  384              -                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

 
บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที(เกี(ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกําไร ซึ(งเป็นราคาที(กําหนดขึ  นตาม
เกณฑ์ปกติทางการค้า 

 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบดุล ซึ(งมี
รายละเอียดดงันี   
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2553 2552 2553 2552
ลูกหนี9การคา้ – บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
บริษทั พีเอ็ม  เซ็นเตอร์  จาํกดั -                       -                      194                      405                     
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั -                       -                      -                      267                     
บริษทั ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั -                       -                      -                      1,286                  
บริษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั -                       -                      -                      4,791                  
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 45                        45                       45                        45                       
บริษทั เอ็ม เทอร์ตี9  วนั จาํกดั -                       -                      10                        -                     

รวมลูกหนี9การคา้ – บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 45                        45                       249                      6,794                  

ลูกหนี9และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
ลูกหนี9 อื4น
บริษทั ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั -                       -                      -                      480                     
บริษทั เอ็กซ์โปซิชั4น เทคโนโลยี จาํกดั -                       -                      15                        -                     
หกั คา่เผื4อหนี9สงสัยจะสูญ -                       -                      -                      (480)                   
รวมลูกหนี9 อื4น-สุทธิ -                       -                      15                        -                     
ดอกเบี9ยคา้งรับ
บริษทั ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั -                       -                      -                      511                     
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั -                       -                      48                        -                     
บริษทั เอ็ม เทอร์ตี9  วนั จาํกดั -                       -                      2                          -                     
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 7                          7                         7                          7                         
รวมดอกเบี9ยคา้งรับ 7                          7                         57                        518                     

หกั คา่เผื4อหนี9สงสัยจะสูญ (7)                         (7)                        (7)                        (518)                   
รวมดอกเบี9ยคา้งรับ-สุทธิ -                       -                      50                        -                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั -                       -                      3,000                   3,016                  
บริษทั ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั -                       -                      -                      4,400                  
บริษทั เอ็ม เทอร์ตี9  วนั จาํกดั -                       -                      450                      -                     
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 75                        50                       75                        50                       

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 75                        50                       3,525                   7,466                  
หกั คา่เผื4อหนี9สงสัยจะสูญ (50)                       (50)                      (3,050)                 (4,450)                
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั-สุทธิ 25                        -                      475                      3,016                  

รวมลูกหนี9และเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9น
     แก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 25                        -                      540                      3,016                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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2553 2552 2553 2552
ลูกหนี9และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
ลูกหนี9 อื4นบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
บริษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั

ลูกหนี9 อื4น -                       -                       -                       3,401                    
ดอกเบี9ยคา้งรับ -                       -                       -                       4,265                    
รวมลูกหนี9 อื4นและดอกเบี9ยคา้งรับ -                       -                       -                       7,666                    

หกั คา่เผื4อหนี9สงสัยจะสูญ -                       -                       -                       (7,666)                  

รวมลูกหนี9 อื4นและดอกเบี9ยคา้งรับ-สุทธิ -                       -                       -                       -                       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

บริษทั บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั -                       -                       -                       42,757                  
หกั คา่เผื4อหนี9สงสัยจะสูญ -                       -                       -                       (42,757)                

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั-สุทธิ -                       -                       -                       -                       
รวมลูกหนี9และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว

แก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                       -                       -                       -                       

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีรายการเคลื(อนไหวของเงินให้กู้ยืมกบับริษัทที(เกี(ยวข้องกนัดงันี   
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2553 2552 2553 2552
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                       -                       7,416                    9,000                    

เพิ4มขึ9นระหวา่งปี -                       -                       650                       -                       

ลดลงระหวา่งปี -                       -                       (216)                     (1,584)                  
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี -                       -                       (4,400)                  -                       

ยอดคงเหลือสิ9นปี -                       -                       3,450                    7,416                    
บริษทัที4เกี4ยวขอ้ง

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 50                         770                       50                         50                         
เพิ4มขึ9นระหวา่งปี 25                         1,800                    25                         -                       

ลดลงระหวา่งปี -                       (2,520)                  -                       -                       
ยอดคงเหลือสิ9นปี 75                         50                         75                         50                         

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 75                         50                         3,525                    7,466                    

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2553 2552 2553 2552

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

บริษทัยอ่ย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                       -                       42,757                 41,368                 

เพิ4มขึ9นระหวา่งปี -                       -                       -                       4,093                   
ลดลงระหวา่งปี -                       -                       -                       (1,462)                  

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี -                       -                       (42,757)                -                       

ปรับปรุงอตัราแลกเปลี4ยน -                       -                       -                       (1,242)                  
ยอดคงเหลือสิ9นปี-สุทธิ -                       -                       -                       42,757                 

บริษทัที4เกี4ยวขอ้ง
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                       1,800                   -                       -                       

ลดลงระหวา่งปี -                       (1,800)                  -                       -                       

ยอดคงเหลือสิ9นปี-สุทธิ -                       -                       -                       -                       
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                       -                       -                       42,757                 

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที(เกี(ยวข้องกนัโดยกําหนดอตัราดอกเบี  ยร้อยละ MOR ตอ่ปี 

บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศแหง่หนึ(งเป็นเงินให้กู้ยืมที(ไมม่ีหลกัประกนัและมีกําหนดเวลาชําระคืน เมื(อทวงถาม 
โดยมีอัตราดอกเบี  ย MOR ต่อปี บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเรียกคืนในระยะเวลาอันสั  น ดงันั  นจึงจัด
ประเภทเป็นเงินให้กู้ ยืมระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปิดบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว เมื(อวันที( 11 

กนัยายน 2552  
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เงินลงทนุ - สทุธิ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย 

บริษทั

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ทุนชาํระ

แลว้

การถือ

หุน้ร้อย

ละ

วิธีส่วน

ไดเ้สีย

ทุนชาํระ

แลว้

การถือ

หุน้ร้อย

ละ

วิธีส่วน

ไดเ้สีย

เงินลงทุนในบริษทัร่วม

บริษทั  แมก็ซ์  เอฟโวลูชั4น จาํกดั  -    -    -    8,000  33.33  6,959

  (ถือหุน้ โดยบริษทั พีเอม็

   เซ็นเตอร์ จาํกดั)

กิจการร่วมคา้

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ  160  50.00  -    160  50.00  -   

   ซีเอม็ ออการ์ไนเซอร์

รวมเงินลงทุน  -    6,959

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

2553 2552

ผูบ้ริหารและผู้

ถือหุน้ร่วมกนั

ผูบ้ริหารและผู้

ถือหุน้ร่วมกนั

 

เมื(อวนัที( 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษัทย่อย ได้จําหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แม็กซ์ แอฟโวลชูั(น 
จํากดั จํานวน 26,667 หุ้น ในราคามลูค่าหุ้นละ 110.25 บาท ซึ(งบริษัทฯ ได้บนัทึกผลขาดทนุจากการจําหน่าย
เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วในงบกําไรขาดทนุรวม สําหรับปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 4.10 
ล้านบาท          โดยบริษัทฯ บนัทึกสว่นแบ่งผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่าวโดยวิธีส่วนได้เสีย 
ตามงบการเงินของผู้บริหารที(ยงัไมไ่ด้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ในงบกําไรขาดทนุรวมสําหรับปี สิ  นสดุ
วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 เป็นจํานวนเงิน 0.07 ล้านบาท และ 1.47 ล้านบาทตามลาํดบั 
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บริษทั

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ทุนชาํระ

แลว้

การถือหุน้

ร้อยละ

วิธีราคา

ทุน

รายได้

เงินปันผล

ทุนชาํระ

แลว้

การถือหุน้

ร้อยละ

วิธีราคา

ทุน

รายได้

เงินปันผล

บริษทั พีเอ็ม  เซ็นเตอร์  จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 135,000  99.99  134,999  29,997  135,000  99.99  134,999  - 

บริษทั ดิอายส์ จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 15,000  99.95  14,601  -  15,000  99.95  14,601  - 

บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท 

   แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

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

บริษทั ซีเอ็มโอ-เคดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 -  -    -  -  1,000  49.96  500  - 

บริษทั บายอน ซีเอ็ม 

   ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 -  -    -  -  179  75.00  134  - 

บริษทั เอ็ม เทอร์ตี9  วนั จาํกดั  2,000  55.00  1,100  250  250  99.99  250  - 
   (เดิมชื4อ บริษทั เอ ลิ9งค ์จาํกดั)

บริษทั เอ็กซ์โปซิชั4น เทคโนโลยี

   จาํกดั

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 2,000  40.00  5,400  -  2,000  40.00  5,400  - 

กิจการร่วมคา้
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ 

   และซีเอ็ม ออการ์ไนเซอร์

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

 160  50.00  80  -  160  50.00  80  - 

รวมเงินลงทุน  158,880  30,247  158,664  -   

หกั คา่เผื4อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน (2,700)    (3,334)    

รวมเงินลงทุน-สุทธิ  156,180  155,330

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ผูบ้ริหารและ       

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2553 2552

 

เมื(อวนัที( 1 กรกฎาคม 2553 บริษัท เอ ลิ  งค์ จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี(ยนชื(อเป็น 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี   วนั จํากดั และตามมติที(ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั  งที( 2/2553 เมื(อวนัที( 28 กรกฎาคม 2553 
ได้มีมติเพิ(มทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 1 ล้านบาทเป็น 1.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้สละสิทธิการซื  อหุ้นเพิ(มทนุ
บางส่วนให้กับบุคคลภายนอก ดงันั  นจึงเป็นการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ลงจากเดิมร้อยละ 99.99 

เป็น ร้อยละ 55  

เมื(อวนัที( 29 ตลุาคม 2553 ที(ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เทอร์ตี   วนั จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทยอ่ยมีมติให้เพิ(ม
ทนุจดทะเบียน จากเดิม 1,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 

50,000 หุ้น มลูคา่ที(ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ(งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ(มทนุดงักลา่วแล้วเมื(อวนัที( 29 ตลุาคม 
2553 
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เมื(อวนัที( 11 สงิหาคม 2552 บริษัท ซีเม็กซ์ เอ็กซิบิชั(น จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี(ยน
ชื(อเป็น บริษัทเวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากดั 

 

เมื(อวนัที( 1 กรกฏาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั(น เทคโนโลยี จํากดั จํานวน         
5 ล้านบาท เป็นหุ้นจํานวน 4,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มลูค่าที(ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีสว่นต่าง
ของราคาทนุที(สงูกวา่ราคาตามบญัชี ณ วนัที( 1 กรกฏาคม 2551 ตามงบการเงินที(ยงัไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบ
ทานเป็นจํานวนเงินประมาณ 4.64 ล้านบาท 
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2553 2552 2553 2552
เจา้หนี�การคา้บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกดั -                  -                  58,941            16,442            
บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                  -                  12,632            1,628              
บริษทั เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จาํกดั -                  -                  10,153            2,617              
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั -                  -                  730                 952                 
บริษทั แม็กซ์ เอฟโวลูชั�น จาํกดั -                  400                 -                  400                 

รวมเจา้หนี�การคา้บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -                  400                 82,456            22,039            
เจา้หนี�และเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคล

และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย
บริษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกดั -                  -                  10                   8                     
บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                  -                  24                   24                   
บริษทั เอ็ม เทอร์ตี�วนั จาํกดั -                  -                  -                  3                     
บริษทั เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จาํกดั -                  -                  36                   -                  
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 76                   -                  76                   -                  
กรรมการ -                  131                 -                  -                  

รวมดอกเบี�ยคา้งจ่ายจากบุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 76                   131                 146                 35                   
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั
บริษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกดั -                  -                  8,367              8,000              
บริษทั ดิอายส์ จาํกดั -                  -                  4,520              4,745              
บริษทั เอ็ม เทอร์ตี�วนั จาํกดั -                  -                  -                  500                 
บริษทั เอ็กซ์โปซิชั�น เทคโนโลยี จาํกดั -                  -                  5,005              -                  
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,000              -                  8,000              -                  
กรรมการ 13,600            6,000              5,600              5,000              

รวมเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 21,600            6,000              31,492            18,245            
รวมเจา้หนี�และเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคล
และบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 21,676            6,131              31,638            18,280            
เจา้หนี� อื�นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

บริษทั พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกดั -                  -                  3,650              3,650              
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จาํกดั -                  -                  420                 420                 

-                  -                  4,070              4,070              

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั  นจากบคุคลและกิจการที(เกี(ยวข้องกนัมีอตัราดอกเบี  ยร้อยละ MOR ตอ่ปี 
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ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีรายการเคลื(อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั  นจากบคุคลและบริษัทที(เกี(ยวข้องกนัดงันี   

2553 2552 2553 2552
เงินกูย้ืมระยะสั9นจากบุคคลและบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
บริษทัยอ่ย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                      -                      13,245                 18,500                
เพิ4มขึ9นระหวา่งปี -                      -                      21,492                 22,000                
ลดลงระหวา่งปี -                      -                      (16,845)               (27,255)               
ยอดคงเหลือสิ9นปี -                      -                      17,892                 13,245                

บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                      2,400                  -                      2,400                  
ลดลงระหวา่งปี -                      (2,400)                 -                      (2,400)                 
ยอดคงเหลือสิ9นปี -                      -                      -                      -                      

บุคคลที4เกี4ยวขอ้งกนั
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                      -                      -                      -                      
เพิ4มขึ9นระหวา่งปี 8,000                   -                      8,000                   -                      
ยอดคงเหลือสิ9นปี 8,000                   -                      8,000                   -                      

กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 6,000                   4,000                  5,000                   3,000                  
เพิ4มขึ9นระหวา่งปี 9,000                   5,000                  2,000                   5,000                  
ลดลงระหวา่งปี (1,400)                 (3,000)                 (1,400)                 (3,000)                 
ยอดคงเหลือสิ9นปี 13,600                 6,000                  5,600                   5,000                  

รวมเงินกูย้ืมระยะสั9นจากบุคคล
    และบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 21,600                 6,000                  31,492                 18,245                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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ในระหว่างปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2553 กรรมการของบริษัท ฯ ได้อนุมตัิการตดัจําหน่ายลกูหนี  และเงิน
ลงทนุพร้อมทั  งปรับปรุงค่าเผื(อหนี  สงสยัจะสญูและค่าเผื(อการด้อยค่าเงินลงทุนเนื(องจากการปิดกิจการของ
บริษัทยอ่ย ดงันี   

บริษทั บายอน ซีเอม็ 

ออร์กาไนเซอร์  จาํกดั

บริษทั ซีเอม็โอ-เค

ดบัเบิ9ลยซีูพี จาํกดั

ลูกหนี9การคา้ 4,791                              1,286                         

ลูกหนี9อื4น 3,401                              480                            

ดอกเบี9ยคา้งรับ 4,265                              511                            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                                 4,400                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั 42,757                            -                            

เงินลงทุน 134                                 500                            

หน่วย : พนับาท
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6. ลกูหนี  การค้า - สทุธิ 

ลกูหนี  การค้า ณ วนัที( 31 ธนัวาคม แยกตามอายหุนี  ที(ค้างชําระได้ดงันี  : 
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2553 2552 2553 2552
ลูกหนี9การคา้บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -                        -                        10,000.00             -                         
เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน -                        -                        -                        211,843.14            
คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน -                        -                        -                        141,051.57            
เกิน 12 เดือน 44,720.00             44,720.00             44,720.00             5,162,625.96         

ลูกหนี9การคา้รอเรียกเกบ็บริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -                        -                        10,000.00             110,975.05            
เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน -                        -                        -                        15,400.00              
คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน -                        -                        184,000.00           647,775.00            
เกิน 12 เดือน -                        -                        -                        503,825.00            

รวมลูกหนี9การคา้กิจการที4เกี4ยวขอ้งกนั 44,720.00             44,720.00             248,720.00           6,793,495.72         
ลูกหนี9การคา้อื4น ๆ 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 140,637,220.99    62,959,737.00      107,041,942.18    35,467,392.13       
เกินกาํหนดชาํระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน 56,312,401.76      17,710,447.78      43,588,755.60      6,490,666.64         
คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 8,729,976.07        1,040,924.33        6,791,836.07        -                         
คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 4,758,945.00        4,840,874.74        83,858.00             3,988,317.76         
เกิน 12 เดือน 17,286,188.10      23,668,364.02      14,772,574.65      19,620,145.57       

ลูกหนี9การคา้รอเรียกเกบ็ - อื4นๆ
ยงัไม่ครบกาํหนดการเรียกเกบ็ 40,128,496.01      13,177,987.31      39,750,976.01      12,938,940.10       
เกินกาํหนดการเรียกเกบ็

นอ้ยกวา่  3 เดือน 16,210,017.41      5,965,170.02        16,210,017.41      5,942,170.02         
คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 362,700.00           -                        362,700.00           -                         
คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 420,000.00           128,660,484.11    420,000.00           128,476,484.11     
เกิน 12 เดือน 2,677,545.50        2,865,180.50        2,677,545.50        2,865,180.50         

รวมลูกหนี9การคา้อื4น 287,523,490.84    260,889,169.81    231,700,205.42    215,789,296.83     
รวม 287,568,210.84    260,933,889.81    231,948,925.42    222,582,792.55     

หกั : ค่าเผื4อหนี9สงสัยจะสูญ (17,461,495.87)     (22,178,584.02)     (15,222,177.32)     (24,796,995.50)      
ลูกหนี9การคา้ - สุทธิ 270,106,714.97    238,755,305.79    216,726,748.10    197,785,797.05     

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นําลกูหนี  การค้า จํานวน 22.72 ล้านบาท และ 
23.02 ล้านบาท ตามลําดบัไปขายลดให้กับบริษัทแห่งหนึ(ง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินในสญัญาโอน
สทิธิเรียกร้อง (ขายลดลกูหนี  ) กบับริษัทดงักลา่วเป็นจํานวนเงิน 33 ล้านบาท ซึ(งคํ  าประกนัโดยกรรมการของ
บริษัทฯและ      บริษัทยอ่ย 

7. งานระหวา่งทําและวสัดคุงเหลอื 

งานระหวา่งทําและวสัดคุงเหลอื ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552
วสัดุคงเหลือ 1,915,588.22       2,823,447.65      -                      -                     
งานระหว่างทาํ 19,665,259.28     16,537,041.37    18,351,404.29     16,210,263.45    
ค่าเผื4อลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (197,773.95)        -                     (197,773.95)        -                     

           รวม 21,383,073.55     19,360,489.02    18,153,630.34     16,210,263.45    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

 

8. สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552
เงินล่วงหนา้พนกังาน 2,427,875.06       3,917,680.79      1,943,298.97       3,709,342.38      
ภาษีถูกหกั ณ ที4จ่ายรอขอคืน -                      7,519,334.18      -                      7,519,334.18      
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,546,032.05       2,185,581.19      1,802,103.18       1,557,173.48      
อื4นๆ 4,500,360.66       3,140,898.50      1,044,744.05       140,148.02         

           รวม 8,474,267.77       16,763,494.66    4,790,146.20       12,925,998.06    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

 

9. ลกูหนี  รอเรียกเก็บที(อยูร่ะหวา่งการดําเนินคดีความ 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีลกูหนี  รอเรียกเก็บกบัหน่วยงานราชการแห่งหนึ(งเป็นจํานวน
เงิน 128.48 ล้านบาท (ในวนัที( 31 ธันวาคม 2553 ค้างกําหนดเรียกเก็บเกินกว่า 12 เดือน) ลกูหนี  ได้พิจารณา
งานที(   บริษัทฯได้ให้บริการและสง่มอบแล้วอ้างวา่งานที(บริษัทสง่มอบมีมลูคา่ตํ(ากวา่ที(บริษัทจะเรียกเก็บตาม
สญัญาเป็นจํานวนเงิน 52.51 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายกับ
หน่วยงานราชการดงักล่าว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างศาลชั  นต้น โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นว่า มี
แนวโน้มที(บริษัทฯ จะชนะคดีและได้รับเงินคา่จ้างตามสญัญา (รวมดอกเบี  ย) ครบถ้วนสงู และผู้บริหารเชื(อว่า
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ผลในท้ายที(สดุบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการโดยไม่เกิดความเสียหายที(เป็นสาระสําคญัแก่บริษัท ดงันั  น
บริษัทฯ จึงไมไ่ด้ตั  งคา่เผื(อหนี  สญูไว้ในงบการเงิน 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนี  การค้ารอเรียกเก็บ จํานวน 
128.48 ล้านบาทให้แก่สถาบนัการเงินแหง่หนึ(งเพื(อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเชื(อ (หมายเหต ุ11) 

10. ที(ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

ที(ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบด้วย: 
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(หน่วย : บาท)

ณ วนัที4 ณ วนัที4

1 มกราคม 2553 เพิ4มขึ9น ลดลง 31 ธนัวาคม 2553
ราคาทุน
ที4ดิน 84,735,202.80        -                      -                      84,735,202.80        

อาคาร 76,230,591.12        1,288,525.00       -                      77,519,116.12        

ส่วนปรับปรุงอาคาร 10,133,814.39        781,750.20          -                      10,915,564.59        

อาคารและอุปกรณ์บนพื9นที4เช่า -                         31,949,337.84     -                      31,949,337.84        

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 312,530,549.70      35,096,101.63     1,058,023.39       346,568,627.94      

เครื4องใชส้าํนกังาน 41,161,410.22        3,260,967.85       225,790.19          44,196,587.88        

เครื4องตกแต่งและติดตั9ง 2,535,778.47          327,650.22          -                      2,863,428.69          

ยานพาหนะ 20,470,601.50        4,323,750.00       1,339,000.00       23,455,351.50        

งานระหว่างก่อสร้าง 2,217,802.56          1,043,470.26       483,236.26          2,778,036.56          

รวม        550,015,750.76      78,071,553.00        3,106,049.84        624,981,253.92

ค่าเสื4อมราคาสะสม

อาคาร 19,705,116.18        4,411,815.08       -                      24,116,931.26        

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,437,329.37          1,955,490.50       -                      8,392,819.87          

อาคารและอุปกรณ์บนพื9นที4เช่า -                         1,814,611.45       -                      1,814,611.45          

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 236,149,167.95      32,055,733.82     839,568.37          267,365,333.40      

เครื4องใชส้าํนกังาน 33,787,171.52        2,661,407.87       216,826.37          36,231,753.02        

เครื4องตกแต่งและติดตั9ง 1,700,757.18          254,959.18          -                      1,955,716.36          

ยานพาหนะ 17,841,769.71        2,182,460.92       1,338,999.00       18,685,231.63        

รวม 315,621,311.91      45,336,478.82     2,395,393.74       358,562,396.99      

ค่าเผื4อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 239,309.71             239,309.71             

ราคาตามบญัชีสุทธิ 234,155,129.14      266,179,547.22      

งบการเงินรวม
รายการเปลี4ยนแปลงระหว่างปี

 

คา่เสื(อมราคาสาํหรับปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีจํานวน 45.34 ล้านบาท และ 47.03 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ได้บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุรวม 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึ(งหกัคา่เสื(อมราคาทั  ง
จํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยู ่จํานวน 233.52 ล้านบาท และจํานวน 195 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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ที(ดิน และสิ(งปลกูสร้างของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้เป็นหลกัประกนัหนงัสอืคํ  าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัที4 ณ วนัที4

1 มกราคม 2553 เพิ4มขึ9น ลดลง 31 ธนัวาคม 2553

ราคาทุน

ที4ดิน 22,490,061.00      -                      -                      22,490,061.00     

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

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6,659,670.66       -                      -                      6,659,670.66       

อาคารและอุปกรณ์บนพื9นที4เช่า -                      31,949,337.84     -                      31,949,337.84     

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 26,573,547.81      2,499,010.94       -                      29,072,558.75     

เครื4องใชส้าํนกังาน 13,943,171.55      1,015,866.68       53,271.03            14,905,767.20     

ยานพาหนะ 9,677,159.16       -                      -                      9,677,159.16       

รวม 94,788,610.18      35,464,215.46     53,271.03            130,199,554.61   

ค่าเสื4อมราคาสะสม

อาคาร 3,737,426.99       846,359.47          -                      4,583,786.46       

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3,387,280.00       849,579.70          -                      4,236,859.70       

อาคารและอุปกรณ์บนพื9นที4เช่า -                      1,814,611.45       -                      1,814,611.45       

อุปกรณ์ดาํเนินงาน 19,066,434.70      3,795,880.64       -                      22,862,315.34     

เครื4องใชส้าํนกังาน 10,123,879.29      1,300,490.03       45,302.30            11,379,067.02     

ยานพาหนะ 8,778,493.88       778,488.68          -                      9,556,982.56       

รวม 45,093,514.86      9,385,409.97       45,302.30            54,433,622.53     

ค่าเผื4อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 239,309.71          239,309.71          

ราคาตามบญัชีสุทธิ 49,455,785.61      75,526,622.37     

รายการเปลี4ยนแปลงระหว่างปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่าเสื(อมราคาสําหรับปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีจํานวน 9.39 ล้านบาท และ 8.91 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ได้บนัทกึไว้ในงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึ(งหกัคา่เสื(อมราคาทั  งจํานวนแล้วแต่
ยงัคงใช้งานอยู ่จํานวน 35.18 ล้านบาท และ จํานวน 25.10 ล้านบาท ตามลาํดบั 

11. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน 
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เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบญัชี 55,420,270.75     56,209,024.30     30,353,100.69     37,174,510.86     

ตัmวสัญญาใชเ้งิน 85,828,042.95     91,290,724.48     68,317,890.53     77,980,000.00     

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสั9นจากสถาบนัการเงิน 141,248,313.70 147,499,748.78 98,670,991.22 115,154,510.86

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั  นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที( 31 ธันวาคม 
ดงันี   

(หน่วย : ลา้นบาท)
2553 2552

บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ 174 150
บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั (มหาชน) 132 120

 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั  น และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินมีอตัราดอกเบี  ย Market Rate ถึง MOR ซึ(งคํ  าประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางท่าน 
และการ       จดจํานองที(ดินและสิ(งปลกูสร้างบางแห่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเงินฝากธนาคารที(ติด
ภาระคํ  าประกนั 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการรับเงินจากลกูหนี  การค้ารอเรียกเก็บ จํานวน 
128.48 ล้านบาท เพื(อใช้เป็นหลกัประกนัสนิเชื(อกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึ(ง 
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12. หนี  สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สทุธิ 

หนี  สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552

ไม่เกิน 1 ปี

จาํนวนขั9นต ํ4าที4จะตอ้งจ่าย 8,123,991.47       6,721,584.38       139,971.13          293,376.90          

ดอกเบี9ยรอตดัจ่าย (766,669.80)        (620,148.90)        (31,487.47)          (41,146.98)          
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั9นตํ4า 7,357,321.67       6,101,435.48       108,483.66          252,229.92          

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จาํนวนขั9นต ํ4าที4จะตอ้งจ่าย 8,485,470.93       5,998,905.00       278,445.00          418,316.92          

ดอกเบี9ยรอตดัจ่าย (447,451.43)        (309,572.05)        (34,455.02)          (65,942.67)          
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั9นตํ4า 8,038,019.50       5,689,332.95       243,989.98          352,374.25          

ราคาตามบญัชีของ
อุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 23,769,648.70     16,638,726.30     392,847.17          890,705.60          

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง สําหรับอุปกรณ์ดําเนินงาน และ
ยานพาหนะ สญัญาเช่าดงักลา่วมีระยะเวลา 1-5 ปี สญัญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอตัราดอกเบี  ยอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 4.22 ถึง 9.02 ตอ่ปี 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 30,659,035.74     31,272,000.00     11,990,035.74     14,662,000.00     
หกั ส่วนที4ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,072,000.00)      (6,300,000.00)      (2,676,000.00)      (2,676,000.00)      

เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 21,587,035.74     24,972,000.00     9,314,035.74       11,986,000.00     

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เมื(อวนัที( 13 พฤษภาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ(ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ(งเป็น
จํานวนเงิน 7.3 ล้านบาท เงินกู้ ยืมนี  มีอตัราดอกเบี  ยร้อยละ MLR ต่อปีโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นทุก
เดือนเป็นจํานวน 36 เดือน เดือนละ 231,000 บาทโดยเริ(มจากเดือนมิถุนายน 2553 เงินกู้ ยืมดังกล่าวคํ  า
ประกนัโดยการจํานองที(ดินและสิ(งปลกูสร้างของบริษัทยอ่ย 
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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
และสิ(งปลกูสร้างของบริษัทฯ 

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  าประกนั
โดยการจํานองที(ดินและสิ(งปลกูสร้างของบริษัทยอ่ย  

เมื(อวนัที( 7 พฤศิกายน 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ(ง ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ(งเป็น
จํานวนเงิน 14 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี  มีอตัราดอกเบี  ยร้อยละ MLR ตอ่ปีโดยมีกําหนดการชําระคืนเงินต้นทกุเดือน
เป็นจํานวน 84 เดือน เดือนละ 167,000 บาทโดยเริ(มจากเดือนธันวาคม 2550 เงินกู้ยืมดงักลา่วคํ  าประกนัโดย
การจํานองที(ดินและสิ(งปลกูสร้างของบริษัทยอ่ย 

14. เงินกู้ยืมระยะสั  นจากบคุคลอื(น 

ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ออกตั�วสญัญาใช้เงินเพื(อเป็นหลกัประกนัในการขอกู้ยืมเงินระยะสั  นจาก
บคุคลอื(น ซึ(งตั�วสญัญาใช้เงินดงักลา่วมีระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบี  ยร้อยละ 3.53 - 15 ต่อปี รวมเป็น
จํานวนเงินทั  งสิ  น 18 ล้านบาท 

15. หนี  สนิหมนุเวียนอื(น 

หนี  สนิหมนุเวียนอื(น ณ วนัที( 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2553 2552 2553 2552
เจา้หนี9กรมสรรพากร 4,402,975.72       392,562.58          3,779,855.16       308,041.13          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,024,424.76     6,690,516.11       4,979,783.43       2,487,951.53       
ภาษีหกั ณ ที4จ่ายคา้งจ่าย 7,039,951.71       2,459,827.72       5,657,614.20       2,028,194.45       
ประมาณการหนี9 สินที4อาจจะเกิดขึ9น 4,691,775.00       2,709,475.00       4,691,775.00       2,709,475.00       
เจา้หนี9อื4นบริษทัที4เกี4ยวขอ้งกนั -                      -                      4,069,681.20       4,069,681.20       
เจา้หนี9อื4น 1,239,005.22       900,378.51          747,070.87          337,784.33          
เงินมดัจาํรับ 1,753,261.59       1,308,670.88       1,753,261.59       1,258,066.25       
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,245,353.98       -                      -                      -                      
อื4นๆ 6,978,231.75       4,216,411.08       2,929,187.46       221,511.89          

           รวม 45,374,979.73     18,677,841.88     28,608,228.91     13,420,705.78     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

 

16. สว่นเกินทนุมลูคา่หุ้น สาํรองตามกฎหมาย 
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ตามมติที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 เมื(อวนัที( 22 เมษายน 2553 ได้มีมติบริษัทฯ อนมุตัิให้นําสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 12.48 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 34.19 ล้านบาทไปชดเชยขาดทนุสะสม 
ณ วนัที(    31 ธนัวาคม 2552 

สาํรองตามกฎหมาย 

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

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที(บริษัทเสนอขายหุ้น
สงูกวา่มลูค่าหุ้นที(จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนําค่าหุ้นสว่นเกินนี  ตั  งเป็นทนุสํารอง (“สว่นเกินมลูค่าหุ้น”) บญัชี
ทนุสาํรองนี  จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

17. คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที(มีสาระสาํคญัสาํหรับสาํหรับปี สิ  นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม ดงันี   

2553 2552 2553 2552

ตน้ทุนงานบริการ 583.65            517.54            398.14            352.41            

ค่าใชจ่้ายเกี4ยวกบัพนกังาน 130.74            106.61            74.74              47.13              

ค่าเสื4อมราคา 45.88              47.03              9.39                8.92                

ค่าโฆษณา 2.31                2.18                1.33                1.73                

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 34.30              29.29              20.79              16.88              

(กลบัรายการ)หนี9สงสัยจะสูญ 2.53                10.31              (0.01)               66.20              

(หน่วย : ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

 

18. ข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า ดําเนินกิจการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการ และ
งานบนัเทิงตา่งๆ รายได้แยกตามสว่นงานทางธุรกิจและทางภมูิศาสตร์ มีดงัตอ่ไปนี   
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สําหรับปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2553
(หน่วย : พนับาท)

ต่างประเทศ

รายได้
จดักิจกรรมทางการตลาด

และการส่งเสริมการขาย 219,745    
จดังานแสดงและนิทรรศการ 128,998    
การจดังานบนัเทิงสาธารณะ 186,482    
การจดังานประชุมสัมมนา 16,460      
การบริหารจดังานแสดงสินคา้

และนิทรรศการ 21,144      
รวม -              572,829    325,625    33,381     10,744                8,826                (81,831)      869,574     
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (668,658)    
กาํไรขั9นตน้ 200,916     
รายไดอื้4น 2,471         
กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 203,387     
ค่าใชจ้่ายในการขาย (13,527)      
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (95,079)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (24,388)      
กลบัรายการหนี9สงสัยจะสูญ 2,534         
รวมค่าใชจ้่าย (130,460)    
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 72,927       
ตน้ทุนทางการเงิน (14,487)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 66              
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 58,506       
ภาษีเงินได้ (16,720)      
กาํไรสุทธิ 41,786       

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 37,524       
ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 4,262         

41,786       

ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2553
ลูกหนี9การคา้ - สุทธิ -              345,203    121,789    16,473     2,214                  1,107                (88,203)      398,583     
ที4ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -              75,527      184,209    8,913       106                     1,645                (4,221)        266,179     
อื4น ๆ -              222,144    28,664      8,056       2,442                  2,011                (200,433)    62,884       
รวมสินทรัพย์ -              642,874    334,662    33,442     4,762                  4,763                727,646     

ธุรกจิดนตรีและ

บริหารศิลปิน

รายการตดั

บญัชี ยอดรวม

ธุรกิจรับ

ทาํสื4อธุรกิจรับจดังาน

ในประเทศ
งบการเงินรวม

ธุรกิจเช่า

อุปกรณ์

ธุรกิจออกแบบ

ตกแต่ง
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สําหรับปี สิ9นสุดวนัที4 31 ธนัวาคม 2552
(หน่วย : พนับาท)

ต่างประเทศ

รายได้
จดักิจกรรมทางการตลาด

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

และนิทรรศการ 19,197      
รวม 8,050          495,857    258,541    21,678     8,643                -                     (51,360)     741,410      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (606,476)    
กาํไรขั9นตน้ 134,934      
รายไดอื้4น 2,280          
กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย 137,214      
ค่าใชจ้่ายในการขาย (8,465)        
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (85,022)      
หนี9สงสัยจะสูญ (21,393)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (10,310)      
รวมค่าใชจ้่าย (125,190)    
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 12,024        
ตน้ทุนทางการเงิน (733)          (12,897)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน -            

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,535          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ -            662             
ภาษีเงินได้ -            (6,264)        
ขาดทุนสุทธิ -            (5,602)        
การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (8,794)        
ส่วนที4เป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 3,192          

(5,602)        
ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2552
ลูกหนี9การคา้ - สุทธิ -            197,786   60,581     5,056     1,962             -                  (26,630)   238,755    
ที4ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -            49,456     179,334   9,187     466                -                  (4,288)     234,155    
อื4น ๆ 1,815        214,714   33,209     9,418     4,297             -                  (165,474) 97,979      
รวมสินทรัพย์ 1,815        461,956   273,124   23,661    6,725             -                  570,889    

ธุรกิจรับจดังาน

ในประเทศ
งบการเงินรวม

ธุรกิจเช่า

อุปกรณ์

ธุรกิจออกแบบ

ตกแต่ง
ธุรกจิดนตรีและ

บริหารศิลปิน

รายการ

ตดับญัชี ยอดรวม

ธุรกิจรับ

ทาํสื4อ
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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  ยลอยตวัตามอตัราตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื(อว่าจะไม่มีความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี  ยที(เป็น
สาระสาํคญั  

ความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยน 

บริษัทฯ ไมม่ีธุรกรรมที(เป็นเงินตราตา่งประเทศ จึงไมม่ีความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยน 

ความเสี(ยงด้านการให้สนิเชื(อ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเสี(ยงด้านการให้สนิเชื(อเกี(ยวเนื(องกบับญัชีลกูหนี  ซึ(งรวมถึงลกูหนี  การค้าบริษัท
ที(เกี(ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีฐานของลกูค้าที(หลากหลายและมีจํานวนมากราย 
ดงันั  น   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จึงไมค่าดวา่จะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหนี  จาก
ลกูหนี  เหลา่นั  น ยกเว้นความเสี(ยงจากลกูหนี  หนว่ยงานราชการที(บริษัทฯ มีข้อพิพาทอยู ่(หมายเหต ุ9) 

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื(องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี  สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั  น และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวมีอัตราดอกเบี  ยลอยตัวตามอัตราตลาด ดังนั  นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี  สินทางการเงิน
ดงักลา่วจึงแสดงมลูคา่ไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั  

19. ภาระผกูพนัและหนี  สนิที(อาจเกิดขึ  นภายหน้า 

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินที(ขอให้ธนาคารออกหนงัสือคํ  าประกัน
เป็นจํานวนเงินรวม 55 ล้านบาท และ 71 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสญัญาเช่าพื  นที(เพื(อประกอบธุรกิจภายใต้ชื(อ “ Ratchaprasong Urban 

Space ” เป็นระยะเวลาตั  งแต่วนัที( 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กนัยายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัที(จะต้องจ่าย
ชําระคา่ตอบแทนการใช้พื  นที(เป็นรายเดือน ในอตัราคงที( เดือนละ 700,000 บาท และ จ่ายชําระสว่นแบ่งรายได้ 
ในอตัราร้อยละตามที(ตกลงในสญัญาของยอดรายรับตอ่เดือน  
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ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีสญัญาวา่จ้างก่อสร้างโครงการ “ Ratchaprasong Urban Space ” เป็นวงเงิน 
16.43 ล้านบาท และสญัญาออกแบบและติดตั  งโครงสร้าง เป็นวงเงิน 9.57 ล้านบาท ซึ(งได้จ่ายชําระแล้วเป็น
จํานวนเงิน 19.53 ล้านบาท 

20. กองทนุสาํรองเลี  ยงชีพ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนกังานได้ร่วมกันจัดตั  งกองทุนสํารองเลี  ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน
สาํรองเลี  ยงชีพ พ.ศ. 2552โดยบริษัทฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี  ยงชีพนี  บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทิสโก้ จํากดั และจะจ่าย
ให้กับพนักงานในกรณีที(ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ สําหรับปี สิ  นสุดวันที( 31 

ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ และ    บริษัทยอ่ยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุเป็นจํานวนเงินประมาณ 2.98 ล้านบาท 

21. การจดัประเภทรายการใหม ่

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบดุล  ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุน
สาํหรับปีสิ  นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2552 เพื(อสอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจบุนั 

(หน่วย : พนับาท)

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

รายการจดั

ประเภทใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

ก่อนจดั

ประเภทใหม่

รายการจดั

ประเภทใหม่

หลงัจดั

ประเภทใหม่

งบดุล

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

  ระยะสั9นจากสถาบนัการเงิน 168,220        (20,720)         147,500        135,875        (20,720)         115,155        

เจา้หนี9แฟคเตอริ4ง -               20,720          20,720          -               20,720          20,720          

งบกาํไรขาดทุน

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,860          1,162            85,022          41,710          2,374            44,084          

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22,555          (1,162)          21,393          11,362          (2,374)          8,988            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

22. การอนมุตัิงบการเงิน 

คณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินนี   เมื(อวนัที( 24 กมุภาพนัธ์ 2554 
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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 

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

0.10 % - 2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
ที4ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  

บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
 
สาํนกัพระราชวงั 

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 
 และกรรมการ 

50 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004 

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

ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที4บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษทั เอก็โปซิชั4น เทคโนโลย ี
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ 
บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
บริษทั ดิอายส์ จาํกดั 

3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ 
 กรรมการ 

50 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณัฑิต  
คณะพยาบาลศาตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004  

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

บริษทั เอก็โปซิชั4น เทคโนโลย ี
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ 
บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
บริษทั ดิอายส์ จาํกดั 

4. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

59 - 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. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ตี9 จาํกดั 
บมจ. บริหารสินทรัพย ์ท่าเรือดอนสกั-สมุย  
บมจ. ไฮโดรเทค็ 
บมจ. ฟอร์จูนพาร์ทอินดสัตรี9  
บมจ. ศุภาลยั  
บจก.จดัหางาน เดอะบิลเลี4ยน โซลูชั4น  

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553 
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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 

64 - 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 

49 - 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 

  42 - 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 
 

  38 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 

  42 - 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 
 

  43 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 

 39 ปริญญาตรี วรสารศาสตร์และ
สื(อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

กรรมการผูจ้ดัการ    
ผูอ้าํนวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 

12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  37 ปริญญาโท  ภาษาองักฤษเพื(อการสื(อสาร  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

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

กรรมการผูจ้ดัการ    
ผูอ้าํนวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั  
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 
บมจ. ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 
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เอกสารแนบ 1.2 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 
 

 บมจ.ซีเอ็ม 
ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอส. คิว
บิค 

(“บริษัทใหญ่”) 

บริษัทย่อย 
บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 

บจก. ดิอายส์ 

 

บจก. เวิร์ค
แมนชิพ เซ็ท 
แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน 
ซีเอ็ม ออร์กา

ไนเซอร์ 

บจก. เอ็ม 
เทอร์ตี %วัน 

 

บจก. เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั /, //, /////        
2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, ///, //// /, //// /, //// /, //// //, ///, //// /,  //// //,  //// 
3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, //// //, ///, //// //, ///, //// //, //// //, ////  //,  //// //,  //// 
4. นางสาวอษุณี เกิดพึ(งบญุประชา //  ///      
5. นายอนนัต์ เกตพุิทยา //, /////    //    
6. นายจมุพล รอดคําดี //, /////        
7. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์ ///    //, /// ///   
8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั(น ///        
9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี ///        

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ ///        
11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ ///        
12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ ///        

 

หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผูบ้ริหาร  //// = กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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                    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับบริษัทย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2553  
 

 
รายชื(อกรรมการ 

บริษัทย่อย 

บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์  

บจก. ดิอายส์ 

 

บจก. เวิร์คแมนชิพ 
เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน ซีเอ็ม  
ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอ็กซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี 

บจก. เอ็ม 
เทอร์ตี % วัน 

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

 

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2553 

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตั  งคณะกรรมการตรวจสอบขึ  นคณะหนึ(ง ประกอบไป
ด้วยกรรมการอิสระซึ(งมิได้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัทฯ จํานวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบตัิเป็น
กรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี   

รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคาํดี  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอนันต์   เกตุพิทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทั  ง 3 ทา่น มีความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ และการเงิน โดย
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์ 

ในรอบบญัชีปี 2553 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 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุจํานวน 4 ครั  ง และกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมร่วมร้อยละ 92 
การประชมุในแตล่ะครั  งจะประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี, ประธานเจ้าหน้าที(ฝ่ายการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุปสาระสําคญั
ในการปฏิบตัิหน้าที(ได้ดงันี   

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2553 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(อให้บรัษัทมีระบบการควบคมุภายในที(ดี รวมทั  งให้เกิด
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ความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที(เปลี(ยนไป เพื(อให้บริษัทปฏิบตัิตาม
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 2554 ซึ(งจากการ
พิจารณาคุณสมับติของผู้ สอบบัญชีแล้ว พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2554 ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  โดยจะ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น และเสนอขออนมุตัิตอ่ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และได้รายงานผลการประชุมทกุครั  งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ ทั  งนี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 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) 

 

วนัที9  8 กมุภาพนัธ์ 2554 
 
 
 
 

แบบประเมินนี?จัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ9งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี9ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที9  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

                 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มที�ดีซึ� งเป็นรากฐานที�
สาํคญัของระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  ดงันั�น จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ ซึ� ง
เอื�อใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามที�บริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื�อส่งเสริมให้
ทุกคนในบริษทัตระหนกัถึงความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที�ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัต่อความ
ซื�อสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที�
อยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้  
          
 
1.1     คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที4ชดัเจนและวดัผลได ้ เพื4อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่  
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนที4สามารถวดัผลได ้  โดยทีมผูบ้ริหารจะกาํหนดนโยบาย
ร่วมกนั และมอบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละหน่วยงานหารือร่วมกนัในหมู่พนกังานภายใตส้งักดัของตนถึงวิธีการในทาง
ปฏิบติัเพื4อใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายที4ตั9งไว ้  ซึ4 งผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานมีอาํนาจในการตดัสินใจไดเ้องตามความ
เหมาะสม  โดยบริษทัฯจะมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอยา่งสมํ4าเสมอ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั9งเป้าหมายไดด้าํเนินการอยา่งรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที4กาํหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการใหสิ้4งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนที4เกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะ
ที4อาจนาํไปสู่การกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั9งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ทาํใหเ้กิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ทีมผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที4ตั9งไวน้ั9นๆ ก่อนแจง้แก่พนกังานเพื4อนาํไปยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตนในทุกเดือน เพื4อใหแ้น่ใจไดว้า่เป้าหมายที4ตั9งไว้
นั9นสามารถปฏิบติัตามไดจ้ริง และไม่ก่อใหเ้กิดช่องทางในกระทาํอนัมิชอบใดๆ เพียงเพื4อใหมี้ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที4ตั9งไวน้ั9นๆ  
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1.3     บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รที4ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนผงัองคก์ร และกาํหนดหนา้ที4 ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจนและมีการกระจายหนา้ที4ความรับผิดชอบใหแ้ก่แต่ละหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนมีการจดัประชุมทุกหน่วยงานเพื4อชี9แจงปัญหา และสรุปรายงานใหผู้บ้ริหารทราบเป็นประจาํทุกเดือน  
                         
1.4     บริษทัมีขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน
ลกัษณะที4อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั9งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
หรือไม่  

 aaaa  มี � ไม่มี 
 

บริษทัฯไดมี้การจดัทาํจรรยาบรรณและระเบียบขอ้ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูบ้ริหารของบริษทัฯมีนโยบายที4
ใหค้วามสาํคญักบัความมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั9งมีการดาํเนินการอยา่งต่อเนื4องในการสอดแทรกจริยธรรมกบั
การดาํเนินงาน  อีกทั9งบริษทัฯยงัมีการกาํหนดบทลงโทษที4เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที4พนกังาน หรือผูบ้ริหารปฏิบติัตน
ในลกัษณะที4ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯอยา่งชดัเจน 
 
1.5   บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซื9อ และการ
บริหารทั4วไปที4รัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 

 aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯได้กาํหนดขอบเขต และอาํนาจดาํเนินการตลอดจนวงเงนิในการอนุมตัขิองผู้ที9เกี9ยวข้องไว้อย่างชัดเจน  และ

มคีวามเป็นอสิระต่อกนั ในบางระบบงาน  
 
1.6 ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื4อประโยชนข์องบริษทัใน
ระยะยาว ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ เนน้การผลิตผลงานที4มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสาํคญั  อาจพิจารณาไดจ้ากความสามารถ
ของบริษทัฯในการรักษาความสมัพนัธ์ที4ดีอยา่งต่อเนื4องในระยะยาวกบัลกูคา้ส่วนใหญ่ได้
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ส่วนที9  2   การบริหารความเสี9ยง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มดาํเนินการอยูท่่ามกลางความเสี4ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี4ยง
อาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซื4อสตัย ์ และจริยธรรม บริษทัขยายงานอยา่งรวดเร็วเกินไปทาํใหร้ะบบงาน
ไม่สามารถรองรับได ้ หรือการกาํกบัดูแลไม่ทั4วถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี4ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี9  การที4จะนาํพาใหบ้ริษทัรอดพน้
จากอนัตรายที4เกิดจากความเสี4ยง  ดงักล่าวไดน้ั9น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปนี9อยา่งสมํ4าเสมอ 
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสี4ยงที4บริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of risk) 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี4ยงนั9น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที4ความเสี4ยงนั9น ๆ จะเกิดขึ9น (Analysis of risk) 
(3) กาํหนดมาตรการเพื4อลดความเสี4ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที4เหมาะสม (Management of risk) 
          
 

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสมํ4าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งที4เป็นปัจจยัความเสี4ยงทั9งที4มา
จากภายนอกและภายใน ซึ4งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจดัตั  งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง แตบ่ริษัทฯ จดัให้มีการประชมุทั  งในระดบัผู้บริหาร และระดบัปฏิบตักิารอย่างสมํ(าเสมอ และ
ตอ่เนื(องทกุเดือน เพื(อสรุปผลการดําเนินงานและวิเคราะห์ถึงปัญหาที(เกิดขึ  นในช่วงเดือนที(ผ่านมา พร้อมทั  งประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั(วไป และประเมินความเสี(ยงที(
อาจจะเกิดขึ  นตอ่ไปในอนาคต 

 
2.2   บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดที4จะทาํใหปั้จจยัที4เป็นความเสี4ยงนั9นเกิดขึ9น  

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 
มีทั9งในส่วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขั9นตอนการจดัประชุมตามที4กล่าวแลว้ตามขอ้ 2.1 
 

2.3   บริษทักาํหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที4เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี4ยง รวมทั9งมาตรการในการลด
ความเสี4ยงเหล่านั9น ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ในการประชุมผู้บริหารในแต่ละเดือนนั%น จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานที�
เกี�ยวข้องในการดาํเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องจะต้องรายงานความ
คืบหน้าของการดาํเนินงานตามกาํหนด 

 

 
2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนที4เกี4ยวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี4ยงที4กาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
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ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งแจง้ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบ และปฎิบติัตาม
มาตรการดงักล่าว 

 
2.5    บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี4ยงที4กาํหนดไวใ้ช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

มีการตดิตามโดยการที�แต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฎิบัตงิานตามแผนงานที�กาํหนดในที�
ประชุมที�จัดขึ %นทุกเดือน 
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ส่วนที9  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที4มีความสาํคญัเพื4อใหบ้ริษทัมั4นใจวา่แนวทางที4ฝ่ายบริหาร
กาํหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซึ4 งแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 
(1) การกาํหนดอาํนาจ และระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ที4ที4อาจเอื9อใหเ้กิดการกระทาํที4ทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการกาํหนดขั9นตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้4เกี4ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื4อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
(4) การกาํหนดวิธีการเพื4อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที4เกี4ยวขอ้ง  
         
 
3.1 บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที4 และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

จากการสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที�จะสามารถป้องกนัทรัพย์สนิอนัเกิด
จากการที� ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ บริษัท ฯ ได้มีการจัดทาํคู่ มืออาํนาจดาํเนินการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรซึ�งมีการกาํหนดวงเงนิอาํนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  

 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ที4ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี9  ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื4อเป็นการตรวจสอบซึ4 งกนั
และกนัใช่หรือไม่ (1) หนา้ที4อนุมติั (2) หนา้ที4บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ (3) หนา้ที4ในการดูแลจดัเกบ็
ทรัพยสิ์น  

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

บริษทั ฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที4ในการอนุมติั, หนา้ที4ในการบนัทึกบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ที4ในการจดัเก็บ
ทรัพยสิ์นออกจากกนั ทั9งนี9 เพื4อใหเ้กิดการคานอาํนาจกนั และเป็นการตรวจสอบซึ4งกนัและกนั  
 
3.3 ในกรณีที4บริษทัมีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้4เกี4ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัมี
มาตรการที4รัดกมุเพื4อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั9นตอ้งผา่นขั9นตอนการอนุมติัที4กาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่   
 
การกระทาํธุรกรรมดงักล่าว  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะประชุมผูถื้อหุน้เพื4อทาํการอนุมติั โดยบริษทั ฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
คาํสั4ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
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3.4 ในกรณีที4มีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั9นไดก้ระทาํโดยผูที้4ไม่มีส่วนไดเ้สียใน 
ธุรกรรมนั9นเท่านั9นใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                              �  ไม่ใช่   
 

การพจิารณาอนุมัติรายการเกี�ยวโยงดังกล่าว กรรมการผู้ที�มีส่วนได้เสียในธุรกรรม 
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
 
3.5   ในกรณีที4มีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั9น ไดค้าํนึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที4กระทาํกบับุคคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 

               a  ใช่                            �  ไม่ใช่    
 

ในการพิจารณาขั9นตอนการอนุมติัรายการ จะตอ้งมีการจดัจดัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยละเอียด ก่อนจดัใหมี้การ

ประชุม เพื4อหาขอ้สรุปในการพิจารณา เพื4อใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดแก่บริษทั ฯ และถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัที4

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 
3.6   ในกรณีที4ไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูที้4เกี4ยวขอ้งในลกัษณะที4มีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การทาํสญัญา
ซื9อขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม การคํ9าประกนั) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเงื4อนไขที4ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที4มีผลผกูพนั
บริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาํระคืนหนี9ตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้)  

 a   ใช่                             �  ไม่ใช่                
  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหฝ่้ายบญัชีและการเงินทาํหนา้ที4ในการติดตามวา่คู่สญัญาไดมี้การปฎิบติัตามเงื4อนไขที4ไดต้กลงกนั

ไว ้ ตลอดระยะเวลาที4มีผลผกูพนักบับริษทัฯ อนึ4ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที4คอยตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของธุรกรรมนั9นๆ อีกครั9 ง เพื4อใหเ้กิดความโปร่งใส 

     
3.7   กรณีที4บริษทัมีมาตรการเกี4ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที4ผูที้4เกี4ยวขอ้งดงักล่าว
นาํโอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัไปใชเ้พื4อประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ยดึถือหลกัปฏิบติัตามที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้ โดยมีนโยบายไม่ให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งนาํโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตวั  
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3.8 ในกรณีที4บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วมอยา่งสมํ4าเสมอ รวมทั9งมีการกาํหนดทิศทางใหบุ้คคลที4บริษทัแต่งตั9งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั
ดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่      
 
บริษทัฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยโดยมีกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั

ยอ่ย เพื4อทาํการกาํหนดนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของ
กลุ่มบริษทั และสามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยผลงานของแต่ละบริษทั 
 
3.9   บริษทัมีมาตรการที4จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที4เกี4ยวขอ้ง หรือไม่ ทั9งนี9  เพื4อลดความ
เสี4ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื4อเสียงของบริษทั  

 aaaa    มี �  ไม่มี 
 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั9งหน่วยงานนิติกรขึ9น เพื4อใหค้าํปรึกษาและดูแลเกี4ยวกบัขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ
ใหถู้กตอ้งตามที4กฏหมายกาํหนด 
 
3.10 ในกรณีที4บริษทัเคยมีการกระทาํที4ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํในลกัษณะ
นั9นอีก หรือไม่ 

   �  มี                                           �  ไม่มี      aaaa   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั เพื4อมิใหเ้กิดการกระทาํที4ขดัแยง้ต่อขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ  
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ส่วนที9  4  ระบบสารสนเทศและการสื9อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึ4งของการปฏิบติัหนา้ที4ดว้ยความระมดัระวงัไม่วา่จะเป็นสาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ 
หรือผูที้4เกี4ยวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพื9นฐานที4มีขอ้มลูที4มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทาง
การเงินหรือขอ้มลูอื4น  ดงันั9น การสื4อสารขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูที้4เกี4ยวขอ้งจึงเป็นสิ4งจาํเป็นอยา่งยิ4งและเป็นสิ4งที4จะช่วยให้
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 
ขอ้มลูที4มีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงันี9  
(1) มีเนื9อหาที4จาํเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบที4เขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเกบ็ที4ดี 
         
 
4.1 ในการเสนอเรื4องใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลที4สาํคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอเพื4อให้

คณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มลูที4สาํคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเรื4องที4เสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
บริษทัฯ จดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมทุกครั9 ง  เพื4อใหก้าร

พิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบและสมบูรณ์  
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที4ระบุขอ้มลูที4จาํเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั9นตํ4าตามที4กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉลี4ย….7.…วนั �  ไม่ใช่ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที4ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั

หนา้ที4ของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการ
ในเรื4องที4พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที4ไม่เห็นดว้ยกบัเรื4องที4เสนอพร้อมเหตุผลเป็นตน้ 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

การจดัประชุมกรรมการในแต่ละครั9 ง บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ บนัทึกรายละเอียด
การซกัถามหรือขอ้สังเกตในเรื4องที4พิจารณาในที4ประชุม และจดัทาํรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามควรที4ทาํใหผู้ ้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได ้
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4.4 บริษทัจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จาก

ผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเรื4องนี9  หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั9นอยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 

 aaaa   ใช่ �  ไม่ใช่ 
  
 บริษทัฯ จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นตามที4กฎหมายกาํหนด 
 
4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที4รับรองทั4วไปและ

เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีที4ทาํใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการที4
คลาดเคลื4อนจากความเป็นจริง 

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที4รับรองทั4วไปและมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั 
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ส่วนที9  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที4บริษทัจะดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอยา่งสมํ4าเสมอวา่ มีการ
ปฏิบติัตามเป้าหมายที4วางไว ้ ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเนื4อง และมีการปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ที4เปลี4ยนแปลงไป รวมทั9งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีที4บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร

วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที4กาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละครั  งเพื(อประเมินผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที(กําหนดไว้แตแ่รกหรือไม ่  พร้อมจดัทํา
ข้อมลูสรุปเชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กบัแผนงานที(วางไว้ โดยในการประชมุแตล่ะครั  ง ที(ประชมุจะพิจารณาถึงจดุอ่อนและจดุแข็งของการ
ดําเนินงานในไตรมาสที(ผ่านมา โดยในปี 2553 มีการประชมุทั  ง 6 ครั  ง  อนึ(ง บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประชมุผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน เพื(อพิจารณาผลประกอบการ
เป็นรายเดือน หากเกิดกรณีที(ผลงานตํ(ากว่าเป้าหมายที(ตั  งไว้ ที(ประชมุจะพิจารณาร่วมกนัถึงสาเหตแุละวิธีการแก้ไขเพื(อยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัติอ่ไป ทั  งนี  เพื(อเป็น
การเพิ(มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและเพื(อป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์ในลกัษณะเดียวกนันั  นเกิดขึ  นอีกในอนาคต 

 
5.2 กรณีที4ผลการดาํเนินที4เกิดขึ9นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที4กาํหนดไว ้ บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที4

เหมาะสม ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

เมื4อที4ประชุมไดพิ้จารณาหาสาเหตุที4ก่อใหเ้กิดความแตกต่างนั9นแลว้ ที4ประชุมจะร่วมกนัเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา
เพื4อใหทุ้กฝ่ายที4เกี4ยวขอ้งไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัตามต่อไปไดภ้ายในระยะเวลาที4เหมาะสม 
 
5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที4วางไวอ้ยา่งสมํ4าเสมอใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื4อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการ

ปฏิบติัตามระบบควบคุมภายใน โดยใหมี้การตรวจสอบระบบงานหลกัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั9 ง 
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5.4 กรณีที4บริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้าํหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื4อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่    
 

หน่วยงานตรวจสอบภายในที�จดัตั�งนั�น ขึ�นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  หากพบขอ้บกพร่อง
เกี�ยวกบัการควบคุมภายในจะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาโดยบรรจุไวเ้ป็น
วาระในการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 
 

5.5 เมื4อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องที4เป็นสาระสาํคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื4อพิจารณาสั4งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 

 aaaa ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ไม่เคยพบขอ้บกพร่องที4เป็นสาระสาํคญั เช่น การฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือการกระทาํที4ผิดปรกติอนัจะกระทบ
ต่อชื4อเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั แต่หากพบขอ้พกพร่องดงักล่าว หน่วยงานตรวจสอบจะเป็น
ผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื4อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่

หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                  �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ มีการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใน
แต่ละครั� ง และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานสรุปผลในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

 
5.7 บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที4เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ

สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที4ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํที4ผิดปกติอื4น ซึ4 งอาจกระทบต่อชื4อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือไม่ 

 aaaaใช่ �  ไม่ใช่   
 
กรณีที4พบขอ้บกพร่องจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจะแจง้ต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะเป็น

ผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื4อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 


