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สารจากประธานกรรมการ  
 

ในช่วงปีที่ผา่นมาต้องยอมรับวา่เป็นปีที่ไมค่าดฝันของประเทศไทยเพราะคงไมม่ีใครคิดวา่ น า้จะทว่มกรุงเทพมหานคร 
เมืองหลวงของประเทศไทยในระดบัน า้ที่สงูกวา่ 1 เมตร สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจในหลายๆอตุสาหกรรมทัง้ อตุสาหกรรม
รถยนต์ ,อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ,อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว  ตลอดจนการด าเนินธุรกิจในบริษัทตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ 
และภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจการรับจดังานด้วย ซึง่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น า้ทว่มทัง้สิน้  หลายๆ กิจการถึง
กลบัต้องปิดตวัไป บางธุรกิจก็ต้องใช้เวลาในการฟืน้ฟกิูจการ ซึง่ถ้าจะให้ประเมินความเสยีหายจากอทุกภยัครัง้ใหญ่นี ้
นา่จะมถีึง 2.6 แสนล้านบาท ซึง่แบง่เป็นความเสยีหายในภาคอตุสาหกรรม และในภาคครัวเรือน   
 
 อยา่งไรก็ตาม มหาอทุกภยั 2554 ในครัง้นี ้ถึงแม้จะสร้างความสญูเสยี และเสยีหายให้กบัประเทศ แตใ่นวกิฤต ิ
ก็เป็นโอกาส คือ เราได้เห็นถงึพลงัความสามคัคี เราได้เห็นถึงค าวา่ “จิตอาสา”  ได้เรียนรู้ที่จะชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั ซึง่ 
CMO ได้มีสว่นช่วยเหลอืเป็นพลงัจิตอาสาด้วยเช่นกนั อาทิ ร่วมบริจาคกระสอบทรายในการท าแนวกัน้น า้บริเวณคลอง
สามวา,ตัง้จดุบริการเคร่ืองกรองน า้ดื่มสะอาด ณ ศนูย์ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน า้ทว่ม ราชมงัคลากีฬาสถาน หวัหมาก,จดั
ท าอาหารกลอ่งเพื่อแจกให้ทหาร เป็นต้น อยา่งน้อยเหตกุารณ์ครัง้นีเ้ราก็ได้เห็นภาพวา่ “คนไทยยงัรักกัน” 
 
จากสถานการณ์ที่กลา่วไปข้างต้น ก็ได้สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย แตเ่ป็นการกระทบรายได้ไมม่ากนกั ซึง่
รายได้ไมไ่ด้หายไปไหน แตเ่ป็นการเลือ่นการรับรู้ได้จากงานบีโอไอแฟร์ 2011 ไปเป็นในชว่งไตรมาส 1 ปี 2555 แทน 
แม้วา่สถานการณ์น า้ทว่มจะสง่ผลกระทบตอ่กิจการ แตน่ัน่หมายความวา่ยิง่กระทบ ยิ่งต้องเร่งฟืน้ฟ ู ท าให้ผู้ประกอบการ
ตา่งๆ คดิกลยทุธ์การตลาด เร่งท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กนัอยา่งเต็มที่ เพื่อกระตุ้นยอดขายที่หดหายไป และจดุ
นี่เองที่กลบัเป็นผลดี และเป็นประโยชน์ให้กบัธุรกิจสร้างสรรค์จดักิจกรรมอเีว้นท์ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่  ซึง่มัน่ใจได้วา่
ในปี 2555 จะเป็นขมุทองของธุรกิจอีเว้นท์  
 
ส าหรับปี 2555 บริษัทได้ปรับกลยทุธ์เปลีย่นภาพลกัษณ์องค์กรใหม ่ ครัง้ใหญ่ในรอบ 20 ปี เพื่อสร้างความแตกตา่งจาก
คูแ่ขง่ โดยใช้งบประมาณ กวา่ 150 ล้านบาท ภายใต้แคมเปญ “CMO Moving Forward 2014” โดยชแูนวคิด “Infinite 
Creative Management” พร้อมประกาศจดุยืนใหมว่า่ บริษัทจะไมใ่ช่แคบ่ริษัทอีเว้นท์ แตจ่ะเป็นผู้สร้างการสือ่สารครบ
วงจรด้วยความคิดสร้างสรรค์ บวกกบัเป้าหมายทีจ่ะขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ  AEC ในปี 2558  
 
บริษัทฯ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้าผู้มีอปุการะคณุ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและพนกังาน
บริษัทฯ ที่ได้ให้การสนบัสนนุและเช่ือมัน่ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
และสร้างการเจริญเติบโตให้อยูบ่นพืน้ฐานความส าเร็จได้ในทกุๆ ปี 
 
นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั   
ประธานกรรมการ 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

ในช่วงปีที่ผา่นมา ถ้าหากประเมนิตัง้แตต้่นปี ถือวา่เป็นปีทองของอตุสาหกรรมอีเว้นท์ และปีแหง่ความส าเร็จของบริษัท 
โดยบริษัทฯ ได้รับสร้างพาวิลเลยีนในงานดงักลา่วถึง 8 พาวิลเลยีน คิดเป็นมลูคา่กวา่ 270 ล้านบาท ในงานอีเว้นท์ใหญ่
แหง่ปี อยา่งงานบีโอไอแฟร์ 2011 ซึง่เดมิก าหนดจดังานในชว่งเดอืนพฤศจิกายน 2554 แตเ่นื่องจากในช่วงเวลาดงักลา่ว 
ประเทศไทยประสบกบัมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ ท าให้งานถกูเลือ่นไปจดัในเดือนมกราคม ปี 2555 แทน  
 
 เรียกได้วา่ CMO คือ แชมป์ออร์กาไนเซอร์ที่ได้งานสร้างพาวิลเลยีนมากที่สดุในงาน และยังได้รับรางวลัถงึ 6 รางวลัจาก
ทัง้หมด 11 รางวลั เป็นการสะท้อนให้เห็นถงึขีดความสามารถในการเป็นผู้น าทีจ่ะก้าวสูต่ลาดอาเซียน เป็นท่ีแนน่อนวา่
สถานการณ์น าทว่มใหญ่ ไมไ่ด้สง่ผลตอ่ CMO เทา่นัน้ ในหลายๆ ธุรกิจ ตา่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนันี ้ท าให้มัน่ใจ
วา่ในปี 2555 ธุรกิจอเีว้นท์ จะมีบทบาทส าคญัในการชว่ยฟืน้ฟกิูจการของแตล่ะอตุสาหกรรม และคาดวา่ภาพรวมของ
อตุสาหกรรมอเีว้นต์จะเติบโต 10% โดยบริษัทฯ เช่ือวา่ภาพรวมงบจดักิจกรรมของภาคเอกชนจะมากกวา่ภาครัฐ 
เพราะวา่ ภาครัฐต้องใช้งบประมาณในการฟืน้ฟปูระเทศหลงัจากสถานการณ์น า้ทว่ม ขณะที่ภาคเอกชนจะมกีารแขง่ขนั
จดักิจกรรมเพื่อกระตุ้นยอดขายกนัมากขึน้ ซึง่จะเห็นวา่เร่ิมแขง่ขนักนัมาตัง้แตต้่นปี   
 
นอกจากนี ้ ในปี 2555 ยงันบัเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศรีแบรนด์ครัง้ใหญ่ในรอบ 20 ปี ตัง้แตก่่อตัง้บริษัท 
ภายใต้แนวคดิ “Infinite Creative Management”  เร่ิมตัง้แตเ่ปลีย่นช่ือบริษัทฯ จากเดิม “ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์” มาเป็น 
“ซีเอม็โอ” เพื่อให้สอดรับกบันโยบายในระยะยาวของบริษัทฯ ทีจ่ะเป็นบริษัทฯ ที่สือ่สารด้วยความคดิสร้างสรรค์ แทน
จ ากดัตวัเองเฉพาะงานอเีว้นต์ พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของธรุกิจ โดยปีนีบ้ริษัทฯ ตัง้เป้าเติบโต 10% หรือมีรายได้
ประมาณ 1,000 ล้านบาท และจะเติบโตมีรายได้ 2,000 ล้านบาทภายในปี 2557 
 
ส าหรับแผนงานในปี 2555 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุประมาณ 50 ล้านบาท ในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั เพื่อจดัซือ้
อปุกรณ์เพิ่มศกัยภาพเตรียมบกุตลาด Entertainment เพิ่มมากขึน้ ซึง่ พีเอม็ เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทในเครือ ด าเนินธุรกิจ
เป็นศนูย์บริการด้านอปุกรณ์ครอบคลมุทกุประเภทตัง้แต ่ ระบบเสยีง ระบบแสง ระบบภาพ และเทคนิคพิเศษตา่งๆ โดย
ผลงานท่ีท ามีหลายประเภท อาทเิช่น การจดัคอนเสริต์,การจดั Sport Event, จดัการประกวด รวมถงึผลติรายการโทรทศัน์  
 
ทัง้นี ้ ผลงานท่ีผา่นมาก็ตอกย า้ความเป็น Crative Mangement ซึง่ได้สร้างช่ือเสยีงทัง้ในระดบัชาติและระดบัสากล อาท ิ
เป็นผู้จดังานวฒันธรรมทอง แหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 84 พรรษา มหาราชา,งานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกียรติฯ ราช
พฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม ่,งาน Home Pro Expo และงาน Motor Expo  เป็นต้น   
 
ทัง้หมดนี ้ เป็นเพียงสว่นหนึง่ทีเ่ราท า และ หนึง่ในงานท่ีเราภาคภมูิใจมากที่สดุ คือ การจดัฉาย Mapping บนก าแพง
พระบรมมหาราชวงั ความยาวกวา่ 200 เมตร ครัง้แรกในโลก เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมี
พระชนมายคุรบ 84 พรรษา 
 
ตลอดเส้นทาง กวา่ 20 ปี กบัการเป็นบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการงานอเีว้นท์ เราถือวา่เราประสบ
ความส าเร็จและมีผลงานดีๆ ออกมามากมาย ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัสากล แตท่กุวนันีจ้ะเหน็วา่โลกเปลีย่นแปลงไป
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อยา่งมาก ธุรกิจอเีว้นท์มีการแขง่ขนัสงูขึน้มาก ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผมมคีวามมัน่ใจวา่จะน าพาบริษัทให้
สร้างรายได้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โปร่งใส และสร้างช่ือเสยีงให้สมกบัความเป็นผู้น าตลาดด้าน Crative Mangement ไว้
อยา่งตอ่เนื่องตลอดไป 
 
 
นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทและบริษัทย่อย 

 
1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 มถินุายน พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event 
Management) 
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 4/2546 เมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2546 ที่ประชมุมีมติให้เพิม่ทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จาก 59 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวนทัง้สิน้ 91 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่44,500,000 
หุ้น จดัสรรและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 876,000 หุ้น (แต่
จ าหนา่ยได้จริงเพียง 709,900 หุ้น) และจดัสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 45,790,100 หุ้น (รวมหุ้นท่ี
จดัสรรเพื่อเสนอขายตอ่ประชาชน ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้ 45,624,000 หุ้น และหุ้นท่ีเหลอืจากการ
จ าหนา่ยให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจ านวนทัง้สิน้ 166,100 หุ้น) และเข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่ (MAI) โดยหุ้นสามญัที่เสนอขายแก่ประชาชนในครัง้นีค้ิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 30.52 ของทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป  
ตอ่มาวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 มติทีป่ระชมุวิสามญัประจ าปี2554 ให้บริษัทเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) มีส านกังานตัง้อยูท่ี่ 
 
1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว 
 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107546000458 
โทรศพัท์ 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่าย) 
โทรสาร  0-2559-2069 
 Homepage http://www.cmo-group.com 
 
2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย โดยมีบริษัทย่อยที่ร่วมลงทุนดงันี ้

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด  

ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอปุกรณ์เพื่อการจดังานกิจกรรมตา่งๆ 
ทนุท่ีช าระแล้ว 135 ล้านบาท 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ 4/18-19 หมูท่ี่ 11 ถนนนวลจนัทร์ แขวงคลองกุม่ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
 Homepage http://www.pmcenter.co.th 
 
 
 
 

http://www.cmo-group.com/
http://www.pmcenter.co.th/
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บริษัท ดิ อายส์ จ ากดั 

ประเภทธรุกิจให้บริการด้านการผลติสือ่เพื่อการน าเสนอ 
ทนุท่ีช าระแล้ว 15 ล้านบาท 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ 1603 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 Homepage http://www.theeyes.co.th 

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั 

 (เปลีย่นช่ือจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซบิิชัน่  เมื่อวนัท่ี 11 ส.ค. 2552) 
ประเภทธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณาและงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พืน้ท่ีส าหรับ
งานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ 
ทนุท่ีช าระแล้ว 3 ล้านบาท 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
 Homepage http://www.wms.in.th 
Bayon CM Organizer Co.,Ltd. 
ประเภทธุรกิจให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนาและนิทรรศการในประเทศกมัพชูา 
  ทนุท่ีช าระแล้ว 178,250 บาท 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom Penh City, 
Cambodia 
 Homepage http://www.bayoncm.com 

บริษัท เอก็ซ์โปซชิั่น เทคโนโลย ีจ ากัด 

ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที่เก่ียวข้องกบัการจดังานทกุประเภท 
ทนุท่ีช าระแล้ว 2,000,000 บาท 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ 252 ซ.อยูเ่จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320 
Homepage http://www.expotech.co.th 

บริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ ากดั 

ประเภทธุรกิจให้บริการตดิตัง้อปุกรณ์ ระบบภาพ แสงเสยีงและเทคนิคพิเศษ 
ทนุท่ีช าระแล้ว 200,000 บาท (ถือหุ้นโดย บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั) 
ส านกังานตัง้อยูท่ี่ 1603 ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
 
 
 
 

http://www.theeyes.co.th/
http://www.wms.in.th/
http://www.bayoncm.com/
http://www.expotech.co.th/
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3. ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลอง 
เตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
Homepage   :   http://www.tsd.com  
โทรศพัท์    : 0-2229-2800 , 0-2654-5599 
โทรสาร     : 0-22359-1259 
 
 
4 ข้อมูลผู้สอบบัญช ี
ช่ือบริษัท    : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิ  : ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : เลขที่ 100/72  ชัน้22  อาคารเลขที่ 100/2 อาคารวอ่งวานชิ ตกึB   
ถ. พระราม9, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320  
Homepage   :   http://www.ans.com  
โทรศพัท์    : 0-2645-0107-9 
โทรสาร     : 0-2645-0110 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsd.com/
http://www.ans.com/
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
สรุปข้อมูลทางการเงนิของงบการเงนิเฉพาะของบริษัท และ งบการเงนิรวม 
 

ผลการด าเนินงาน: 2550 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

   รายได้จากการให้บริการ 529,571 557,403 495,857 572,829 531,648 791,798 741,410 869,574 819,687 

   รายได้รวม 569,586 576,458 498,999 604,404 538,896 803,063 743,690 872,046 822,281 

   ต้นทนุการให้บริการ 446,032 514,894 412,670 474,136 470,894 665,074 606,476 668,658 648,153 

   ก าไรขัน้ต้น 83,539   42,508   83,187   98,693   60,754   126,724 134,934 200,916 171,534 

  ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 65,296   63,475   56,573   62,595   104,901 132,294 114,880 132,993 179,457 

  ดอกเบีย้จา่ย 4,770     8,811     10,525   11,624   12,907   11,718   12,897   14,487   16,204   

  ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 48,079   (10,722) (51,606) 48,617 (30,174) (14,039) (5,603) 41,786 (34,826)

ฐานะทางการเงนิ:

  สินทรัพย์รวม 463,415 465,670 461,226 642,874 509,155 539,746 570,890 727,646 710,275 

  หนีส้ินรวม 191,965 219,942 267,104 400,135 324,327 287,567 322,894 436,176 414,012 

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 271,450 245,728 194,122 242,739 184,828 252,179 247,996 291,470 296,263 

อัตราส่วนทางการเงนิ:

  อตัราก าไรขัน้ต้น(%) 15.77 7.63 16.78 17.22 11.43 16.00 18.20 23.11 20.93

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) 3.44 -3.76 -7.98 11.82 -5.70 -0.70 1.31 8.39 -0.97

  อตัราก าไรสุทธิ(%) 8.44 -1.86 -10.34 8.49 -5.40 -1.75 -0.75 4.30 -4.83

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 18.43 -4.15 -23.47 22.25 -14.11 -5.25 -2.24 12.97 -13.52

  ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) 0.32 -0.07 -0.34 0.32 -0.20 -0.11 -0.06 0.25 -0.26

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เทา่) 1.23 0.78 0.93 0.87 0.89 0.84 1.01 0.75 0.94

  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.71 0.90 1.38 1.65 1.75 1.14 1.30 1.50 1.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน)                                                                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 
 

ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิ

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง:

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เทา่) 0.78 0.93 0.75 0.89 0.84 1.01 0.87 0.94

  อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า(เทา่) 3.40 3.05 3.42 7.70 4.03 3.75 8.29 3.22

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย(วัน) 105.91 117.98 105.33 46.78 89.36 95.98 43.42 111.74

อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร:

  อตัราก าไรขัน้ต้น(%) 7.63 16.78 23.11 11.43 16.00 18.20 17.23 20.93

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) -3.76 -7.98 7.81 -8.30 -0.70 1.31 6.30 -0.97

  อตัราก าไรสทุธิ(%) -1.86 -10.34 4.01 -5.40 -1.75 -0.75 8.04 -4.83

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) -4.15 -23.47 12.97 -14.11 -5.25 -2.24 22.25 -13.52

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน:

  อตัราตอบแทนจากสินทรัพย์(%) -2.31 -11.14 5.39 -5.24 -2.59 -1.01 8.80 -5.53

  อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์(เทา่) 1.24 1.08 1.34 0.97 1.48 1.34 1.09 1.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ:

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.90 1.38 1.50 1.75 1.14 1.30 1.65 1.40

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้(เทา่) -0.22 -3.46 4.86 -1.34 0.49 1.05 5.82 -0.33

  อตัราการจา่ยเงินปันผล(%) - - 80.00 0.00 - - 63.00 0.00

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

 การจดักิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขาย จดัวา่เป็นเคร่ืองมือสือ่สารทางการตลาด (Marketing 
Communication Tool) ที่นา่สนใจ เนื่องจากเป็นสือ่ที่สามารถสร้างมลูคา่ให้กบัตวัผลติภณัฑ์ และเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้
อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ โดยทัว่ไป ลกัษณะการให้บริการการจดักิจกรรมทางการตลาด และการสง่เสริมการขาย
จะมีความแตกตา่งจากงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ เนื่องจากการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการ
ขายป็นการสือ่สารทางการตลาดของลกูค้ารายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะที่ต้องการจดักิจกรรมขึน้มาเพื่อสือ่สารกบัลกูค้า
กลุม่เป้าหมาย ทัง้นีง้านท่ีจดัจะมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป ซึง่จะขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าวา่
ต้องการจะสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์หรือสินค้า หรือต้องการแนะน าสนิค้าหรือบริการใหม ่นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอื่นๆที่
ลกูค้าจดัขึน้เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งลกูค้า/กลุม่เป้าหมาย ลกูค้าหรือตวัแทนจ าหนา่ย อนัได้แก่ การ
จดัท าเนื่องในเทศกาลพิเศษขึน้ในรูปแบบการสมัมนา และงานบนัเทิง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและ
สง่เสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะสัน้ๆ เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้าร่วมงาน และการสร้างภาพพจน์ที่ดีและความ
ประทบัใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน นอกจากนี ้ สถานท่ีที่ใช้ในการจดักิจกรรมก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัแนวคดิการ
สง่เสริมการตลาดของสนิค้าหรือบริการแตล่ะประเภท เช่น ถ้าหากต้องการเปิดตวัสนิค้าที่มกีลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุ่น ก็จะ
จดังานในบริเวณที่มวียัรุ่นสญัจรไปมาจ านวนมากเช่น ยา่นช๊อบปิง้ของวยัรุ่น โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสนิค้าใจกลาง
เมือง เป็นต้น  
 
 ผลงานการจดักิจกรมทางการตลาดที่โดดเดน่ของบริษัทฯ ในปี 2554 ท่ีผา่นมา ได้แก่ 
 Motor Show & Motor Expo 2011  
 งาน Home Pro Expo 2011 
 เปิดตวัรถยนต์ Honda Brio 
 นิทรรศการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 
 พิธีเปิดพิพิธภณัฑ์ฟาร์มโชคชยั  
 งานเปิดตวั iPhone 4s 
 Nissan Motor Expo 2011 
 อาคารนิทรรศการตา่งๆ ภายในงาน BOI Fair 2011 อาทิเช่น Thailand Pavilion, PTT, Honda, Panasonic,     
               Michelin, Kubota, Daikin, Sony  
 Seacon Bangkae Sales Launch 
 
 1.2 การจดักิจกรรประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 
การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะให้กบัลกูค้า เพื่อสง่เสริมการขายในรูปแบบเฉพาะของแตล่ะประเภทสนิค้า 
การจดังานให้กบัลกูค้าสว่นราชการ ในการท าตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นกิจกรรมของกระทรวงนัน้ๆ เอง เป็นกิจกรรม
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เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจ านวนมาก โดยจะเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มีรูปแบบงาน
หลากหลายรวมอยูด้่วยกนั จ านวนวนัในการจดักิจกรรมหลายวนั ซึง่กิจกรรมประเภทนีอ้าจจะเป็นได้ทัง้กิจกรรมพิเศษ
เฉพาะชว่งหรือเทศกาลในปีนัน้ หรือกิจกรรมที่มกีารจดัเป็นประจ าทกุปี  
นอกจากงานบนัเทิงสาธารณะในรูปแบบของการนบัจ้างแล้ว ยงัมกิีจกรรมบนัเทิงสาธารณะที่บริษัทเป็นเจ้าของ
แนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทิงประเภทตา่งๆ ที่มีศกัยภาพพยายามจดัรูปแบบงานให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงที่มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ซึง่การริเร่ิมเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ้ ได้กระท าอยา่งตอ่เนื่องตามนโยบายการสร้างความมัน่คงทางรายได้
ให้แก่บริษัท 
 

ผลงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผา่นมา ได้แก ่

 วฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 84 พรรษา มหาราชา 
 นิทรรศการนิทรรศ รัตนโกสนิทร์ 
 
 1.3 ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานศิลปะและวฒันธรรม (Art, Culture & Entertainment: ACE) 
 การจดักิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทงิ มีทัง้การจดักิจกรรมการแสดงของหนว่ยงานราชการ  และ
หนว่ยงานภาคเอกชน     ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการจดังานเพื่อสง่เสริมศิลปวฒันธรรมของไทย และน าเสนอความบนัเทิงใน
รูปแบบตา่งๆ โดยอาศยัแนวคิดในการน าเสนอท่ีแปลกใหม ่เน้นความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีการใช้สือ่และ
อปุกรณ์ที่ทนัสมยัประกอบการน าเสนอ ท าให้งานแสดงมคีวามนา่สนใจ และสมจริง  ซึง่จะสร้างความประทบัใจให้แก่
กลุม่ผู้ เข้าชมงาน ในการจดัการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง บริษัทฯจะเน้นการสร้าง กระบวนการท่ีใช้ใน
การสือ่สารระหวา่งผู้จดังานและกลุม่ผู้ เข้าชมโดยการออกแบบแนวคิดของงานแสดง การวางแผนงาน แสดง การ
คดัเลอืกนกัแสดงน า การจดัสร้างและตกแตง่งานแสดง การควบคมุและบริหารงานแสดง และการออกแบบ บริเวณพืน้จดั
งานแสดง การจดัหาการแสดงประเภทตา่งๆทัง้จากในและต่างประเทศ โดยจะค านงึถงึความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการจดังานของลกูค้าด้วยเสมอ  
 นอกจากการรับจดังานให้แก่ลกูค้าแล้ว บริษัทยงัได้ริเร่ิมในการเป็นผู้จดังานบนัเทิงประเภทตา่งๆ โดยเน้นการ
เป็นเจ้าของงาน พฒันางานบนัเทิงประเภทตา่งๆ ที่มศีกัยภาพ โดยพยายามจดัรูปแบบงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงทีม่ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่การริเร่ิม
เป็นเจ้าของงานของบริษัทนี ้ได้กระท าอยา่งตอ่เนื่องตามนโยบายการสร้างความมัน่คงทางรายได้ให้แก่บริษัท 
 
  ผลงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผา่นมา ได้แก ่
 นิทรรศการนามไร้รูป 
 ศิลปะประดบัเมือง 
 พิธีมอบรางวลัจิตรกรรมพูก่นัทอง 
 
 1.4 การบริการการจดัแสดงงานนิทรรศการ 
 การจดังานนิทรรศการเป็นการจดังานท่ีผู้ชมงานหรือลกูค้าจะสามารถรับชม หรือพิจารณาสิง่ตา่งๆที่จดัแสดงได้
 อยา่งใกล้ชิด และมีเวลาในการชมงานอยา่งเตม็ที่  บริษัทฯมีหน้าที่สร้างกระบวนการท่ีใช้ในการสือ่สารระหวา่ง
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ลกูค้าและผู้ชมงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น การออกแบบบริเวณพืน้ท่ีจดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ส ีและเสยีง 
และการ แสดง, การน าเทคนิคตา่งมาประกอบในการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hologram , การใช้เทคนิคจอ
แบบพาโนรามา เป็นต้น การจดังานนิทรรศการสามารถประยกุต์ใช้ได้ทัง้การจดัแสดงทางการค้า การจดัแสดงทางด้าน
ความรู้หรือศิลปะ วฒันธรรม รวมถึงการจดังานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ 
 นอกจากนี ้ บริษัทได้ขยายขอบเขตของธุรกิจการให้บริการจดันิทรรศการไปสูง่านจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ ซึง่ถือ
เป็นการจดังานนิทรรศการประเภทนิทรรศการถาวร โดยได้เพิ่มบคุลากรที่มีความเช่ียวชาญในงานพิพิธภณัฑ์  ซึง่ผลงานท่ี
ผา่นมาได้แก่ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย  พิพิธภณัฑ์ Angkor National Museum และ พิพิธภณัฑ์ขนสง่ทางน า้เฉลมิพระ
เกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง ตกแตง่ เป็นต้น    
 
ผลงานการจดันิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชัว่คราวที่ส าคญัของบริษัทฯ ในปี 
2554 ที่ผา่นมาได้แก ่

 BBL Money Expo 2011 
 Nokia Mobile Expo 2011 
 PTT : GISMO Exhibition & Conference 
 นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ 3 พระองค์ ราชพฤกษ์ 
 งานปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
 พิพิธภณัฑ์ศาลปกครอง 
 งานปรับปรุงหอค าหลวง 
 TOYOTA Royal Flora 
 
1.5 ธุรกิจให้บริการบริหารการจดัการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) 
 การบริการบริหารการจดัประชมุสมัมนานัน้ บริษัทฯจะรับฟังวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า แล้วบริษัทฯ
จะพฒันา แนวคิดใน การน าเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานท่ีเหมาะสมให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบ
ครบวงจร (Turnkey Event Management) โดยบริษัทฯจะดแูลในทกุๆสว่นของงาน เร่ิมตัง้แต่การให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชมุ การท าป้ายต้อนรับในบริเวณที่จะจดังาน การออกแบบและตกแตง่ห้องจดังานส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การจดั
งานเลีย้งต้อนรับ การจดัหางานแสดงประเภทตา่งๆ และงานเลีย้งอ าลาส าหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์
งานประชมุ   
 
  ผลงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผา่นมาได้แก ่
 การประชมุเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 Honda Dealer conference 
 TCEB Connection Plus 2011 
 DKSH Dealer Conference 2011 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจการให้บริการผลิตสื่อส าหรับการน าเสนอ  (Presentation Media) 
      ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค (Equipment & Utilities service) ส าหรับการจดั
กิจกรรมการแสดงและการน าเสนอ อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซน็เตอร์ จ ากดั (“พีเอ็ม”)  
 การให้บริการจะท าการจดัหาและ อ านวยความสะดวกในการใช้งานอยา่งครบวงจรส าหรับอุปกรณ์การจดั
กิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions) และสาธารณปูโภค โดยการให้บริการจะครอบคลมุตัง้แตก่าร
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกบัชนิดของอปุกรณ์ที่เหมาะสมกบัการใช้งาน การให้บริการตดิตัง้และการด าเนินการใน
การใช้งานอปุกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานท่ีมีประสทิธิภาพและแมน่ย า เพื่อให้การจดังานนัน้ๆ ประสบ
ความส าเร็จด้วยด ี
  ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์ส าหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท คือ 
- อปุกรณ์เก่ียวกบัภาพ (Image) เช่น เคร่ืองฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่(Panorama), 
ทีวี/ วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชัน่วอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon) และLed 
Screen  
 - อปุกรณ์เก่ียวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน่ (Convention Lighting), ระบบแสง
กลางแจ้ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงส าหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงส าหรับการจดัแสดง
สนิค้าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 
 - อปุกรณ์เก่ียวกบัเสยีง (Pro Audio) ส าหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน Light & Sound 
 - อปุกรณ์เก่ียวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์น า้, จอน า้ (Water Screen) และน า้พใุน
ระบบ Straight, Skirt และ Circle ส าหรับการบริการทางด้านสาธารณปูโภคในการจดังานจะเน้นไปท่ีระบบไฟฟ้าเป็น
หลกั 
 
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ส าหรับจดังานแสดงและน าเสนอ (Presentation Equipment)  
 ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนออยูภ่ายใต้การด าเนินงานของบริษัท ดิอายส์ จ ากัด (“ดิ

อายส์”) ดิอายส์ให้บริการท่ีเก่ียวกบัการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนอส าหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการน าเสนอ
แบบครบวงจร โดยครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกบัการเลอืกชนิดของสือ่ที่ เหมาะสมกบังาน
น าเสนอแตล่ะประเภท การเลอืกชนิดของอปุกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอ การออกแบบสือ่ส าหรับการน าเสนอ 
และการดแูลงานทางด้านการติดตัง้อปุกรณ์ส าหรับการน าเสนอทัง้ภาพ แสง เสยีงและเอฟเฟค ดอิายส์ให้บริการผลติสือ่
ส าหรับการน าเสนอส าหรับการแนะน าและเปิดตวัสนิค้าเพื่อท าให้กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเกิดความเข้าใจและการรับรู้
เก่ียวกบัตวัสนิค้าได้มากขึน้ และสือ่ส าหรับการน าเสนอส าหรับการแนะน าและประชาสมัพนัธ์องค์การเพื่อก่อให้เกิด
ภาพพจน์ที่ดีตอ่ตวัองค์การ สือ่ส าหรับการน าเสนอท่ีผลติขึน้จะถูกน าไปใช้ทัง้ในกิจกรรมการจดัแสดงสนิค้าและ
นิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุในระดบั
นานาชาติ ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนออยู ่4 ประเภท คือ 
 - สือ่ประเภทมลัติมิเดีย (Multimedia) ซึง่เป็นการใช้สือ่ทางภาพและเสยีงที่หลากหลายทัง้จาก Slide 
Projector,  Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบไฟฟ้า
ตา่งๆ รวมไปถึงพล ุและน า้พดุ้วยระบบ Synchronize จากการท างานท่ีควบคมุจากจดุเดียวโดยใช้ Datation Trax เพื่อ
น าเสนอเร่ืองราวให้นา่ตื่นเต้นและสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  
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 -  สือ่ประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึง่ดิอายส์ จะให้บริการออกแบบและผลติสือ่วีดโีอโดยการน า
เทคนิคในการผลติที่ทนัสมยัเช่น Matrox Speed Laser มาใช้เพื่อท าให้งานท่ีผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 
             -  สือ่ประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ซึง่เป็นรูปแบบใหมข่องสือ่ส าหรับการน าเสนอซึง่จะ
จดัท าด้วยระบบ Interactive Computer และมีการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเช่น 3-d max, 3d-studio, 
Illustration และ Photoshop มาใช้เพื่อให้งานท่ีผลติได้มีความสวยงาม และนา่ตื่นตาตื่นใจ  
        -  สือ่โฆษณาส าหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสือ่ทางด้าน TV Spot ของดิอายส์ เป็น
การผลติด้วยระบบคอมพวิเตอร์น าสมยัพร้อมทัง้น าคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบพร้อมทมีงานตดัตอ่ที่มี
ประสบการณ์พร้อมให้ค าปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 
 
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจทางด้านงานออกแบบและตกแต่งโครงสร้าง 
 ธุรกิจให้บริการด้านงานออกแบบและตกแตง่โครงสร้างอยูภ่ายใต้การด าเนินงานของบริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั (เวิร์คแมน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 
เวิร์คแมนให้บริการเก่ียวกบัการออกแบบและตกแตง่ส าหรับงานแสดงสนิค้าหรืองานนิทรรศการ ทัง้นิทรรศการประเภท
ชัว่คราว และ ประเภทถาวร โดยครอบคลมุตัง้แตก่ารให้ค าแนะน า ปรึกษา ส ารวจ ให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างและการ
ตกแตง่ เลอืกชนิดของอปุกรณ์และดแูลงานตัง้แตต่ิดตัง้ ชว่งเวลางานแสดงจริง จนกระทัง่รือ้ถอน ทัง้ในกิจกรรมการจดั
แสดงสนิค้าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชมุ
ระดบันานาชาติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 ปัจจบุนั เวิร์คแมนให้บริการ 2 ประเภทหลกั คือ 
4.1 บริการก่อสร้าง ตกแตง่ ออกแบบ ส ารวจ งานก่อสร้างทีเ่ก่ียวข้องตา่งๆ เวที นิทรรศการในสเกลงานขนาดเลก็ไป
จนถึงงานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแตง่งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (Pavilion) โดยมีความพเิศษของเทคนิคก่อสร้างทีใ่ช้
เทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาช่วยในการก่อสร้างและเน้นระบบงานก่อสร้างที่ทนัสมยั รวมไปถึงการตกแตง่บรรยากาศบริเวณ
โดยรอบให้มีความสอดคล้อง กลมกลนื ท าให้องค์ประกอบโดยรวมทีเ่ก่ียวเนื่องกบังานโครงสร้างนัน้ๆ สร้างความ
ประทบัใจมากกวา่งานก่อสร้างโครงสร้างเพียงอยา่งเดียว มีนโยบายให้บริการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
4.2 บริการให้เช่าอปุกรณ์ตกแตง่งานโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์โครงสร้างส าเร็จรูป ตวัอยา่งเช่น โต๊ะและ
เก้าอี ้อปุกรณ์ประกอบฉากตา่งๆ อปุกรณ์ตกแตง่บธูนิทรรศการ โซฟาและเฟอร์นเิจอร์ที่มีลกัษณะของการดีไซน์ที่ทนัสมยั 
รวมไปถึงโครงสร้างส าเร็จรูป เช่น งานพืน้ส าเร็จรูป อปุกรณ์โครงสร้างและนัง่ร้านเพื่องานนิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้า      
 
5. ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 
 ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ 
เทคโนโลยี จ ากดั (เอ็กซ์โป เทค) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว
ของบริษัทดงักลา่ว เอก็ซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่ระบบไฟฟ้า ระบบทอ่น า้ ระบบ
ทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจดังาน EVENT นอกจากนี ้ เอ็กซ์โป เทคยงัเป็นผู้
ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการในสว่นของอาคารชาเลนเจอร์ เมอืงทองธานี ด้วย 
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2) โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
Shareholding Structure of the Group Company (Last Checked: December 31, 2011) 
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รายชื่อกิจการที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วนการถอืหุ้น

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์
ให้บริการอปุกรณ์ส าหรับการจดังาน

แสดงและการน าเสนอ หุ้นสามญั                 1,349,991 99.99

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจดัท าสื่อส าหรับการน าเสนอ
หุ้นสามญั                    149,918 99.95

บจก. ซีเม็กซ์ เอ็กซิบชิัน่
ออกแบบกอ่สร้าง ตกแต่งงานแสดง

สินดค้าและงานนิทรรศการ หุ้นสามญั                        2,700 90.00

บจก. เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี
ให้บริการติตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบสาธาณูปโภคในการจดักิจกรรม หุ้นสามญั                      20,000 40.00

บจก. บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไน

เซอร์

รับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งาน

นิทรรศการและงานบนัเทิง หุ้นสามญั                           750 75.00

บจก.เซ็ทอพั โซลูชัน่            

(โดย บจ.พีเอ็ม เซ็นเตอร์)

ให้บริการติตัง้อปุกรณ์ระบบภาพ แสง 

เสียง และเทคนิคพิเศษ หุ้นสามญั                        1,997 99.99
กิจการร่วมค้า ดรีมบอกซ์ และ ซี

เอ็ม ออร์กาไนเซอร์
จดัการแสดงละครเพลง

หุ้นสามญั 50.00  
 
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย 
 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากัด (“พีเอ็ม”) 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 135 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 

ให้บริการเช่าอปุกรณ์ส าหรับการจดัการแสดงและการน าเสนอ 
(Equipment Rental) เช่นอปุกรณ์เก่ียวกบัภาพ (Image) อปุกรณ์
เก่ียวกบัแสง (Lighting) อปุกรณ์เก่ียวกบัเสยีง   
(Pro Audio) และอปุกรณ์เก่ียวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) 

 
บริษัท ดอิายส์ จ ากดั (“ดิอายส์”) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   99.945 
ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท)  15 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 

ให้บริการจดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอ (Presentation Media) เช่น 
สือ่ประเภทมลัติมีเดยี (Multimedia) สือ่ประเภทวีดีโอ (Video) สือ่
ประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) และสือ่
ประเภทมลัติวีดีโอ (Multivideo)  
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           บริษัท เวิร์คแมนชพิ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ จ ากัด (เปลี่ยนช่ือจาก บจ. ซีเมกซ์ เอก็ซิบิชัน่  เมื่อวนัท่ี 11 ส.ค. 2552) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   90 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท)  3 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
 ให้บริการให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้าย
โฆษณาและงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พืน้ท่ีส าหรับงานแสดง
สนิค้า หรืองานนิทรรศการ 

 
Bayon CM Organizer Co.,Ltd. ( “Bayon CM ” ) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   75.00 
ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 178,250 บาท 

ประเภทของธุรกิจ 
 ให้บริการให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนา และ
นิทรรศการ ในประเทศกมัพชูา 

 
บริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ ากดั  (“Set Up”) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   99.99  ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 200,000  บาท 

ประเภทของธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบ
วงจร 

 
บริษัท เอก็ซ์โปซชิั่น เทคโนโลย ีจ ากัด (“เอ็กซ์โป-เทค”) 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และสดัสว่น 
การถือหุ้น 

บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อย
ละ   40 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน (ล้านบาท) 5 ล้านบาท 

ประเภทของธุรกิจ 
      ให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที่เก่ียวข้องกบัการจดั    
       งานทกุประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
3)โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อย 
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ตารางจ าแนกรายได้จากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2551-2554

ประเภทของรายได้

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

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

รายได้จากการให้บริการ

บริหารการจัดงาน 566.63 63.02% 503.91 63.56% 572.83 60.21% 528.84 58.78%

Revenue from event 

management business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านอุปกรณ์ 230.19 25.60% 258.54 32.61% 325.63 34.23% 313.47 34.84%

Revenue from equipment

rental business

รายได้จากการให้บริการ

ทางด้านการผลิตส่ือส าหรับน าเสนอ 39.95 4.44% 21.68 2.73% 33.38 3.51% 48.89 5.43%

Revenue from presentation

media production business

รายได้จากการออกแบบ ตกแต่ง

และก่อสร้าง 62.39 6.94% 8.64 1.09% 10.74 1.13% 5.09 0.57%

Revenue from design, decoration 

and construction

รายได้จากธุรกิจดนตรีและบริหาร

ศลิปิน - - - - 8.83 0.93% 3.48 0.39%

Revenue from musical 

and activity

รวม (Total) 899.16 100% 792.77 100% 951.41 100% 899.77 100%

2554 / 20112552 / 20092551 / 2008 2553 / 2010
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ตารางจ าแนกรายได้ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2551 -2554

รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากภาครัฐ 285.19 49.47% 289.87 58.09% 225.39 39.26% 166.43 30.88%

   Revenue from government 

   sector

 - รายได้จากภาคเอกชน 272.22 47.22% 205.99 41.28% 347.44 60.51% 365.22 67.77%

   Revenue from private sector 

 - รายได้อ่ืน 11.48 1.99% 3.14 0.63% 1.33 0.23% 7.25 1.35%

   Other revenue

 - ก าไรจากการรับรู้เงินลงทุนตาม 7.57 1.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

   วิธีส่วนได้ส่วนเสีย/รายได้เงินปันผล

   Profit from Investment Sharing

   Method/Dividend

   รวมรายได้ (Total) 576.46 100% 499.00 100% 574.16 100% 538.90 100%

2554 / 20112553 / 20102552 / 20092551 / 2008
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ตารางจ าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2551 -2554

รายได้ของบริษัท

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

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

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด

(มหาชน)

CM Organizer Public Company

Limited

 - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด 152.86 26.52% 169.87 34.04% 219.75 38.27% 200.85 37.27%

   และส่งเสริมการจ าหน่าย

   Revenue from corporate 

   marketing events

 - รายได้จากงานบนัเทงิสาธารณะ 75.93 13.17% 151.01 30.26% 186.48 32.48% 201.07 37.31%

   Revenue from public events

 - รายได้จากงานนิทรรศการและ 266.87 46.29% 63.98 12.82% 99.00 17.24% 57.94 10.75%

   งานแสดงสินค้า

   Revenue from trade show and

   exhibition

 - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 10.27 1.78% 2.03 0.41% 16.46 2.87% 22.27 4.13%

   Revenue from MICE

 - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 21.34 3.70% 19.20 3.85% 21.14 3.68% 0.00 0.00%

    Revenue from event

    management function

 - รายได้จากงานออกแบบ ตกแต่ง 21.16 3.67% 89.77 17.99% 30.00 5.23% 46.71 8.67%

   Revenue from design&

   construction

 - รายได้อ่ืนๆ 28.03 4.86% 3.14 0.63% 1.33 0.23% 10.06 1.87%

    Other revenue

   รวม (Total) 576.46 100% 499.00 100% 574.16 100% 538.90 100%

2554 / 20112551 / 2008 2553 / 20102552 / 2009
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4)ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขนั 
ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และจัดงานของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั 
(มหาชน) 
 ในปี 2554 ภาวะการแขง่ขนัในธรุกิจให้บริการสร้างสรรค์และจดังานของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะทาง
การเมืองที่ยงัไมส่งบ และเศรษฐกิจของโลกยงัไมม่ีเสถียรภาพเทา่ที่ควร ปัญหาดงักลา่วยงัเป็นท่ีกงัวลของทกุประเทศ 
รวมถงึประเทศไทยด้วย นอกจากนีใ้นชว่งปลายปี 2554 ประเทศไทยประสบภาวะน า้ทว่มใหญ่ หลายอตุสาหกรรมต้อง
หยดุการด าเนินงาน สง่ผลกระทบมากมายทัง้ภายใน และตา่งประเทศ และสง่ผลกระทบตอ่การท ากิจกรรมทางการตลาด
ด้วยเช่นกนั ด้วยเหตนุี ้ภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจการให้บริการจงึมมีากขึน้ไปด้วย 
 การเข้าสูธุ่รกิจการให้บริการบริหารการจดังานป็นเร่ืองที่ไมย่ากนกัเนื่องจากใช้เงินลงทนุและบคุลากรไมม่าก ใน
ปัจจบุนักิจการท่ีด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
บริหารการจดังานเป็นธุรกิจหลกัซึง่ถือวา่เป็นคูแ่ขง่ทางตรงของบริษัทฯ และบริษัทผู้ผลติรายการโทรทศัน์และรายการ
บนัเทิงซึง่จะอาศยัจดุแข็งทางด้านช่ือเสยีงและสือ่ที่มีอยูใ่นมือมาเช่ือมโยงกบัธุรกิจบริหารการจดังาน และเข้ามาประมลู
งานแขง่กบัผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงเอเยนซี่โฆษณา และเอเยนซี่ประชาสมัพนัธ์ ซึง่บางเอเยนซี่มีแผนกภายในบริษัท
เองซึง่ท าหน้าที่ให้บริการบริหารจดังานแก่บริษัทท่ีเป็นลกูค้าของตน ซึง่ถือบริษัทผู้ผลติรายการโทรทศัน์ และเอเยนซี่
โฆษณาเป็นคูแ่ขง่ทางอ้อมแตจ่ากการท่ีตลาดการจดังานแสดงเตบิโตและเป็นท่ีนิยมของลกูค้า ท าให้คูแ่ขง่ทางอ้อมให้
ความส าคญักบัธุรกิจการจดังานแสดงมากขึน้ โดยเฉพาะเอเยนซี่โฆษณา  ได้หนัมาแยง่ตลาดการจดังานแสดงโดยการตัง้
บริษัทหรือจดัตัง้หนว่ยงานในการจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอยา่งจริงจงั แตอ่ยา่งไรก็ดใีนการจดังาน
แสดงจ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการท างานในระดบัสงู ท าให้ยงัมคีวามจ าเป็นในการใช้
บริการจากบริษัทท่ีท าหน้าที่จดังานแสดงโดยตรง 
  ในปัจจบุนัผู้ประกอบการท่ีด าเนนิธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทยมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แตจ่ะมี
เพียงประมาณ 5-6 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯด้วย ซึง่มกีารด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีสถานะท่ีมัน่คง 
สามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพจนเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้ามีการจบักลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึง่แตล่ะกิจการก็จะมีความเช่ียวชาญและสายสมัพนัธ์ที่ตา่งกนัออกไป เมื่อใช้ยอดขายที่ผา่นมาเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก
ขนาดของบริษัทฯ  เมื่อเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัท่ีเป็นผู้ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานโดยตรงจดัวา่บริษัทฯเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่  
  การท่ีบริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังานแตล่ะรายจะได้รับงานจากลกูค้าหรือไม ่ ขึน้อยูก่บัความพร้อม และ
ความมัน่คงของบริษัทในการรองรับงาน และที่ส าคญัคือความสามารถในการผลติผลงานท่ีมีคณุภาพ ซึง่ปัจจยัทีจ่ะท าให้
ผลงานดงักลา่วมีคณุภาพได้นัน้ขึน้อยูก่บับคุลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลติที่มีความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีความช านาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนบัสนนุการท างานท่ีมีความพร้อม ความสามารถของ
ผู้ผลติแตล่ะรายที่จะ สามารถจดัสรรองค์ประกอบทกุอยา่งให้สามารถผลติผลงานตามทีล่กูค้าต้องการได้ ภายใน
เวลาและงบประมาณที่ก าหนด   รวมถงึการบริหารจดัการท่ีเข้มงวด 
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ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจบริการอุปกรณ์ส าหรับจัดงานแสดงและการน าเสนอและศักยภาพในการแข่งขนัของ 
บริษัท พีเอ็มเซ็นเตอร์ จ ากัด(พีเอ็ม) 
 พิจารณาธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ส าหรับการน าเสนอในประเทศไทยแล้วจะพบวา่ ถงึแม้ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์
มีอยูจ่ านวนมาก แตเ่มื่อเปรียบเทียบกบัความต้องการใช้อปุกรณ์ดงักลา่วแล้ว จะพบวา่ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ในประเทศ
ไทยยงัไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้เพยีงพอ เนื่องจากอปุกรณ์ที่มีความทนัสมยั และสามารถใช้งานได้ตามที่
ลกูค้าต้องการมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และ ผู้ประกอบการน้อยรายทีม่ีบริการอปุกรณ์ครบทกุด้าน ท าให้การแขง่ขนัระหวา่ง
กิจการผู้ให้บริการอปุกรณ์ยงัอยูใ่นระดบัท่ีไมส่งูมากนกั อยา่งไรก็ตามหลายหลายบริษัทท่ีเร่ิมเข้ามาในตลาดเร่ิมหา
จดุเดน่และการผสมผสานระหวา่งอปุกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพิ่มมากขึน้ และมีลกัษณะของการอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้อปุกรณ์ได้มากขึน้โดยไมต้่องอาศยัความช านาญจากบคุลากรท่ีเป็นช่างมากนกั รวมทัง้สามารถยน่
ระยะเวลาของการตดิตัง้และรือ้ถอนได้เร็วกวา่เดิมอกีด้วย ไมว่า่จะเป็นอปุกรณ์ด้านตกแตง่ เวทพีร้อมอปุกรณ์แสงเสยีง
ครบชดุ หรืออปุกรณ์ด้านจอภาพท่ีมีการพฒันารุ่นใหม่ๆ  อยา่งรวดเร็วด้วยเหตนุีเ้พื่อด ารงความสามารถในการแขง่ขนั 
พีเอ็มได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัให้มีอปุกรณ์ที่มคีวามทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี โดยพีเอ็มได้จดัให้มีอปุกรณ์ใหม่ๆ  ตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง พยายามค้นหา
อปุกรณ์และเทคโนโลยีที่ควบคูไ่ปกบัอปุกรณ์อยา่งทนัสมยัที่สดุ มีการจดังานแสดงเพื่อโชว์ศกัยภาพของอปุกรณ์และการ
น าเสนออปุกรณ์ที่พฒันาไปมากกวา่เดมิให้ลกูค้าได้มีโอกาสสมัผสัจริงในงาน Open House พร้อมทัง้มีการเตรียม
หนว่ยงานท่ีท าหน้าที่ในการจดัเก็บและรักษาอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทัง้การจดัให้มีบคุลากร
ที่มีความรู้และทกัษะในการให้บริการเก่ียวกบัอปุกรณ์ให้แก่ลกูค้า ซึ่งจะท าให้พีเอ็มสามารถรักษาความสามารถในการ
แขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี  นอกจากนีพ้ีเอ็มยงัมีกลยทุธ์ในการให้บริการอปุกรณ์อยา่งครบวงจร (Total Solution) ท าให้ลกูค้า
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการอปุกรณ์จากทีมงานเดียวกนั ซึง่ช่วยลดความผิดพลาดในการจดังานแสดง   
ปัจจบุนั พีเอ็มจึงได้รับการยอมรับจากทัง้ลกูค้าของบริษัทเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริการ อปุกรณ์
ส าหรับการจดัการแสดงและการน าเสนอทัง้อปุกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อปุกรณ์ประเภทแสง (Pro Lighting) 
อปุกรณ์ประเภทเสยีง (Pro Audio) และอปุกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ที่มีคณุภาพและทนัสมยั ชัน้แนวหน้า
บริษัทหนึง่ในวงการ 
 
ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการจัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอและศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัท ดิ
อายส์ จ ากดั 
หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการ 
อยูเ่ป็นจ านวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมคีวามช านาญในการจดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนออยูเ่พยีง
ประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นัน้ มีผู้ประกอบการเพยีงไมท่ีร่าย ซึง่รวมถงึดิอายส์ด้วย ที่สามารถให้บริการจดัท า
สือ่ส าหรับการน าเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ มีการด าเนินกิจการท่ีเป็นระบบ และได้รับ
การยอมรับอยา่งกว้างขวางจากคนในวงการ เพื่อด ารงความสามารถในการแขง่ขนั ดิอายส์ได้ให้ความส าคญัในการจดั
ให้มีบริการจดัท าสือ่ส าหรับการน าเสนอแบบครบวงจรทัง้สือ่ประเภทวีดีโอ สือ่ประเภทมลัติมีเดีย สือ่ประเภท
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสือ่ประเภทมลัติวิดีโอ ซึง่ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี ในราคาที่เหมาะสม  นอกจากนัน้บริษัทดิอายส์ยยินดีให้บริการในการให้ค าปรึกษาและให้บริการลกูค้า
อยา่งสะดวกสบายมากขึน้ ทีมงานและบคุลากรด้านบริการลกูค้ามีหน้าที่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการและดแูลลกูค้า
มากกวา่ที่อื่นๆ ซึง่ถือเป็นกลยทุธ์แบบใกล้ชิดกบัลกูค้าที่จะน ามาซึง่ความคุ้นเคย ความไว้วางใจและก าลงัซือ้ในท่ีสดุ 
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5) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะการแข่งขนัในอนาคต 
 ในปี 2554 เป็นปีที่มีผลกระทบจากหลายเหตกุารณ์ ทัง้จากภาวะการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของโลก 
เหตกุารณ์น า้ทว่มครัง้ใหญ่ ท าให้เศรษกิจไทยได้รับผลกระทบอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ สง่ผลกระทบอยา่งมากในหลากหลาย
อตุสาหกรรม เกิดภาวะชงกังนัของระบบเศรษฐกิจ ซึง่รวมถึงการใช้จา่ยในด้านการท ากิจกรรมการตลาด  อยา่งไรก็ตาม
การจดังานแสดงถือเป็นสิง่ที่จ าเป็นทางการตลาดในยคุปัจจบุนั  ท าให้ลกัษณะของงานด้าน Event Management 
จะต้องปรับตวั ให้มคีวามเฉพาะเจาะจง มเีอกลกัษณ์และปรับเปลีย่นตามกลุม่เป้าหมายมากขึน้เร่ือยๆ   อีเว้นท์ที่จะ
ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถตอบโจทย์ของลกูค้าที่ต้องการสง่สารของแบรนด์ให้กบักลุม่เป้าหมายในงานได้ดีที่สดุ  
ส าหรับอตัราการเติบโตของอตุสาหกรรม Event management ในปี 2555 คาดการณ์วา่จะเติบโตมากกวา่อตัราการ
เติบโตของ GDP จากการใช้จ่ายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และ จากกิจกรรมการสง่เสริมการขายตา่งๆของ
ภาคเอกชน และการเตรียมตวัเปิดเขตการค้าเสรีระหวา่งกนั (AEC) ในปี 2558ซึง่บริษัทท่ีมีศกัยภาพของไทยหลายบริษัท 
เตรียมตวัทีจ่ะขยายตลาดเข้าไปยงัประเทศสมาชิก 
 ส าหรับแนวโน้มการแขง่ขนัในตลาดการจดักิจกรรมในภาคเอกชน คาดวา่ลกูค้าจะมุง่เน้นการจดักิจกรรมที่
สง่เสริมและกระตุ้นยอดขายอยา่งชดัเจนทัง้ในประเทศและกลุม่ประเทศอาเซียน เช่น งานจดัแสดงเพื่อขายสนิค้าและ
บริการ งานมหกรรมลดราคาสนิค้าตา่งๆ โดยเฉพาะลกูค้าในกลุม่ ค้าปลกี และ Consumer product สว่นตลาด
อตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่เป็นกลุม่ที่มีการใช้งบการตลาดทางด้าน Event จ านวนมากอยา่งตอ่เนื่อง จะยงัคงใช้จา่ยงบใน
การจดังานแสดงยนตรกรรมยานยนต์ประจ าปี ซึง่เป็นงานท่ีส าคญัของธุรกิจยานยนต์ 
 ส าหรับลกูค้าในภาครัฐ คาดวา่จะเป็นภาคทีม่ีบทบาทส าคญัในการใช้จา่ยในตลาด Event โดยการใช้จา่ยเงิน
ของรัฐ จะมุง่เน้นในกิจกรรมทีเ่ป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การทอ่งเที่ยว การค้า และ กิจกรรมทีส่ง่เสริมภาพลกัษณ์ของ
ประเทศ บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการ Event ที่ได้รับการยอมรับจากผลงานระดบัชาติ และนานาชาติตลอดระยะเวลา
กวา่ 20 ปีในการด าเนินธุรกิจ ยงัคงมีความมัน่ใจในคณุภาพงาน และศกัยภาพในด้านตา่งๆของบริษัทฯ ที่พร้อมในการ
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่น วา่จะยงัคงรักษาฐานลกูค้า และสร้างยอดขายได้อยา่งตอ่เนื่อง   
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ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจยัความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้
 
1 ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลูกค้า 
 

 การจดักิจกรรมทางการตลาดในปัจจบุนั ถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประสทิธิภาพ ในการเข้าถงึ

ผู้บริโภคหรือกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งดี หลายบริษัทหนัมาให้ความสนใจการจดักิจกรรมทางการตลาดมากขึน้ ควบคู่

ไปกบัการโฆษณาซึง่เป็นเคร่ืองมอืทางการตลาดแบบดัง้เดมิ ดงันัน้ การให้บริการบริหารการจดังานของบริษัทฯ อาจจะ

ได้รับความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงความต้องการของลกูค้า อาทเิช่น การปลีย่นแปลงนโยบายทางด้าน

การตลาดของบริษัท การเปลีย่นแปลงผลติภณัฑ์ การเปลีย่นแปลงงบประมาณ รวมไปถงึการเลือ่นระยะเวลาของการ

จดัท ากิจกรรมออกไป  เป็นต้น  ซึง่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินกิจการมายาวนานอยา่งตอ่เนื่องกวา่ 20 ปี   จึงมีฐานลกูค้าทัง้จากภาครัฐและ

เอกชน ด าเนินธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึง่แตล่ะประเภทออตุสาหกรรมจะมีชว่งเวลาในการจดังานตา่งๆกนั ซึง่

ถือเป็นการกระจายความเสีย่งในด้านของช่วงเวลาการจดังานได้ นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายในการหาลกูค้ารายใหม่ๆ  

ในประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพิม่ขึน้ ซึง่ลกูค้าเหลา่นีจ้ะใช้การจดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และมี

แนวโน้มที่การสง่เสริมการจ าหนา่ยเป็นเคร่ืองมือส าคญัทีใ่ช้สือ่สารไปยงักลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึน้     

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลกูค้าเพื่อตอ่ยอดการท างานเพิ่มขึน้ในปีถดัไปในลกูค้าทกุราย โดยการพยายามเอา

ใจใสก่บังาน ตอ่ยอดผลงานท่ีประสบความส าเร็จของลกูค้า เพื่อรักษาระดบัความสมัพนัธ์และสร้างโอกาสในการได้งาน

ในอนาคตอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ มีหนว่ยงานดแูลและให้บริการลกูค้าอยา่งใกล้ชิด น้อมรับทกุความเห็นเพื่อแก้ไขและ

เหนืออื่นใดคือค านงึถงึวตัถปุระสงค์ของใช้งบประมาณของลกูค้าอยา่งคุ้มคา่ที่สดุและวดัประสทิธิภาพของงานท่ีท าให้

ลกูค้าให้ได้มากที่สดุและมีคณุภาพมากที่สดุ 

 

2 ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย   
     ของภาครัฐ 
 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองนัน้ถือวา่มีความเก่ียวข้องกนัคอ่นข้างมาก ธุรกิจการ
ให้บริการสร้างสรรค์และจดังานอเีว้นท์ เป็นธุรกิจที่มคีวามเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกบัธุรกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยา่งมาก  การจบัจา่ยใช้สอยของภาคประชาชนและการอยู่
รอดของธุรกิจ เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์หรือบริการในการใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
ประเภทตา่งๆ ซึง่รวมถึงการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซึง่เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อสง่เสริมการ
ขาย 

เมื่อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตัง้แตส่นิค้าอปุโภคบริโภคไปจนถึงระดบัท่ีมีผลตอ่ประเทศ เช่น ด้านพลงังาน มี
ความออ่นไหวตอ่สถานการณ์ทางการเมืองคอ่นข้างมาก การด าเนินธุรกิจจงึได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะความ
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เคลือ่นไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไมว่า่จะเป็น ความมัน่คงทางการเมอืง การชมุนมุประท้วง
ของกลุม่ตา่งๆ นโยบายทางเศรษฐกิจตา่งๆ ล้วนแล้วแตส่ง่ผลให้เกิดการพิจารณาบทบาทการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
และงบประมาณของการจดักิจกรรมอีเว้นท์ทัง้สิน้  ไมน่บัรวมไปถึงนโยบายโครงการตา่งๆ ที่ได้รับการก่อตัง้และ
สนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมสง่เสริมสนบัสนนุโดยภาคเอกชน เช่นโครงการขนาดใหญ่ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดังานเช่น โครงการประชาสมัพนัธ์ประเทศเพื่อการทอ่งเที่ยว โครงการจดัการประชมุนานาชาติ ที่มีความออ่นไหว
คอ่นข้างมากกบัสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ  โครงการด้านการจดัอเีว้นท์จงึได้รับผลกระทบจากความไม่
แนน่อนเหลา่นีไ้ปด้วย 

 อยา่งไรก็ดี บริษัทเตรียมความพร้อมในกรณีนีอ้ยูเ่สมอ โดยการพยายามจดัสรรสดัสว่นการสร้างรายได้ไมใ่ห้
พึง่พาแตด้่านใดด้านหนึง่ไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแตพ่ยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆราย และทัว่ทกุ
ภมูิภาคของประเทศ มิได้จ ากดัการรับงานอยูเ่พยีงแตใ่นเมืองหลวง ไมพ่ึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ หรือ 
กระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดลุของงานที่จะก่อให้เกิด
รายได้อยา่งเสมอภาคและอยา่งรอบคอบมากที่สดุ รวมทัง้พยายามวางแนวนโยบายที่จะพึง่พางานของตนเอง และมี
การวางแผนท่ีจะบกุในตลาดตา่งประเทศรวมทัง้งานด้านการประชมุสมัมนาและเลีย้งรับรองในระดบันานาชาติ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพและไมย่ดึตดิอยูก่บังานภายในประเทศเทา่นัน้  
 
3 ความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการปรับตัวของลกูค้า การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้นท์ของวงการเอเยนซ่ีโฆษณา
และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่   
  
มลูคา่ทางการตลาดของธุรกิจการบริการจดังานอเีว้นท์เพิ่มมากขึน้ในแตล่ะปี ตวัเลขยอดรายได้ที่นา่สนใจท าให้มี
ผู้ประกอบการทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกิจอยูก่่อนแล้ว เช่นบริษัทโฆษณาเอเยนซี่ บริษัทสือ่และรายการทีวีตา่งๆ แม้แตบ่ริษัท
ที่ให้บริการด้านประชาสมัพนัธ์ ก็เร่ิมก าหนดทิศทางเร่ิมปรับตวัที่จะหาลูท่างเข้ามาสร้างมลูคา่สร้างรายได้จากตลาด
ธุรกิจบริหารการจดังานอเีว้นท์บ้าง โดยพยายามใช้จดุเดน่ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกธุรกิจการจดังานอี
เว้นท์เข้าไปร่วมด้วย การเติบโตในบริษัทเหลา่นีใ้นหมวดอีเว้นท์ก็สง่ผลให้การแขง่ขนัในธุรกิจทวีความรุนแรงเพิม่มากขึน้ 
อยา่งไรก็ดี ความช านาญในเร่ืองของการจดังานอีเว้นท์ในประเภทตา่งๆ เป็นเร่ืองประสบกาณ์และความเช่ียวชาญ
เฉพาะ  แม้บริษัทเหลา่นีจ้ะพยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื่อมาดแูลและจดังานเอง และเพื่อประโยชน์ในด้านของการ
ประหยดัต้นทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความเช่ียวชาญของบคุลากรคงยงัไมส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและจดังานอีเว้นท์
ที่มีมาตรฐานเทา่เทียมกบับริษัทที่ท างานด้านนีโ้ดยตรงได้ 

 นอกจากนีแ้ล้ว ตลาดอีเว้นท์ยงัมีความเคลือ่นไหวของผู้ประกอบการหรือลกูค้าในอดตีที่สัง่สมประสบการณ์
และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ที่บริษัทฯ หรือบริษัทท่ีท างานด้านอเีว้นท์อื่นๆ จดังานให้มาก่อน เกิดการปรับตวั เรียนรู้และ
จดังานอีเว้นท์เองโดยไมต้่องอาศยับริษัท Event Management ที่ท าด้านนีโ้ดยตรงในบางครัง้ อตุสาหกรรมอีเว้นท์ใน
ปัจจบุนัจงึไมเ่พียงแตม่ีคูแ่ขง่และมีการแขง่ขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้มากเทา่นัน้ แตย่งัต้องปรับตวัและรักษาคณุภาพให้ดยีิ่งๆ ขึน้
ไป พร้อมกนันัน้ยงัต้องสร้างการยอมรับจากความส าเร็จของงานจากลกูค้า และพยายามพฒันาศกัยภาพทัง้ในด้านการ
บริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบการน าเสนอ อยา่งตอ่เนื่องอยูเ่สมอ  
บริษัทฯ ได้พฒันาและสง่เสริมการสร้างคณุภาพของงานอเีว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึน้ ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหมท่ี่
สอดคล้องกบังานอีเว้นท์ มีทมีงานดแูลลกูค้าและให้ค าปรึกษาอยา่งใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที่มีคณุภาพใน
มมุมองใหม่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยูเ่สมอ เช่น การหาเคร่ืองมือทางการตลาดใหม่ๆ  หรือสร้างความ
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ร่วมมือกบัเจ้าของเทคโนโลยีนัน้ๆ เพื่อร่วมกนัท างานและเกิดการถ่ายทอดความรู้ ที่ชว่ยสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
หนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทกุๆด้านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยงัตลาดตา่งประเทศ เพื่อลดความเสีย่งจากการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศ  
 

4 ความเสี่ยงอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 
 

 ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาติมีความผนัผวนและคาดการณ์ได้ยากมากขึน้ ภยัที่เกิดจากธรรมชาติ
นัน้เกิดขึน้บอ่ยครัง้มากกวา่ในอดตี ซึง่อาจมีผลกระทบการกบัการท างานหรือการจดักิจกรรมทางการตลาดได้ จน
บางครัง้อาจท าให้ต้องเลือ่นการจดังานออกไปหรืองดการจดังานในบางพืน้ท่ี  
 ส าหรับบริษัทฯ เอง ได้มีการติดตามเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ ทัง้ภยัธรรมชาติ และเหตกุารณ์อื่นที่เกิดขึน้ทัง้
ใน และนอกประเทศอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ี ที่บริษัทฯ จะต้องเข้าไปจดังาน เพื่อประเมินสถานการณ์ และ
หาทางป้องกนัเหตทุี่อาจเกิดขึน้ได้ในทกุสถานการณ์ เพื่อความปลอดภยัในการจดังาน รวมถึงความปลอดภยัของผู้ที่จะ
เข้ามาร่วมงานด้วย  
 บริษัทฯ ค านงึถงึความปลอดภยัของการจดังานและผู้ ร่วมงานเป็นส าคญั ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้มกีารใช้บริการ
ประกยัภยัในการจดังานและประกนัภยัอนัอาจเกิดกบัผู้ เข้าร่วมงาน ส าหรับงานท่ีมีผู้ ร่วมงานเป็นจ านวนมากหรืองานท่ี
บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้ลกูค้า และผู้ เข้าร่วมงานได้รับมัน้ใจเพิม่ขึน้อีกระดบัหนึง่ด้วย 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
1) โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 เป็นดงันี ้   

ล าดับที่ รายช่ือผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น

1 กลุ่มคณุาวงศ์ 83,570,000    55.71%

 - บริษัท เอส.คิวบคิ จ ากัด * 56,451,900    

 - นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ 5,605,820       

 - นางสรีุย์  คณุาวงศ์ 12,034,000    

 - นายเยี่ยม  คณุาวงศ์ 5,238,080       

 -นายชเล  คณุาวงศ์ 540,000          

 - นายสนัติ  คณุาวงศ์ 100,100          

 -นายคงคณุ  คณุาวงศ์ 50,000            

 -นายเสริมพงษ์  คณุาวงศ์ 50,000            

 - นางสาววรพร  คณุาวงศ์ 100                  

 - นางสาวอษุณี  เกิดพึ่งบญุประชา 3,500,000       

2 นายวิเชียร  ศรีมนิุนทร์นิมิต 5,300,000       3.53%

3 นายจิตต์ปรีดี สงัข์ศิริ 3,800,000       2.53%

4 นางสาวรักชนก ลมุาดกมลพนัธุ์ 2,950,000       1.97%

5 นางอาภรณ์  โมริ 2,515,000       1.68%

6 นางสาวณัฐภคัว์  สกุโณดม 2,274,900       1.52%

7 นางสาวชตุิมา  มงักรกาญจน์ 1,998,200       1.33%

8 นายชวลิต  วิวิทยาสิน 1,789,900       1.19%

9 นางสาวอญัชณา พินิจกุศลจิต 1,600,000       1.07%

10 นายวีรชยั  อาภาสกุล 1,500,000       1.00%  
หมายเหตุ : * ตระกลูคณุาวงศ์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัท เอส. คิวบิค จ ากดั 
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2) โครงสร้างการจัดการ 

 
การจัดการโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
 
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 
บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2534 โดยนายเสริมคณุ คณุา
วงศ์ และนางสรีุย์ คณุาวงศ์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) ประเภทงานบนัเทิง
สาธารณะ (Public Event) งานการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งาน
นิทรรศการและการแสดงสนิค้า (Exhibition & Trade Show) และงานสง่เสริมการตลาดและสง่เสริมการจดัจ าหนา่ย 
(Marketing & Promotion) ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท และมีพนกังานในชว่งเร่ิมแรกจ านวน 4 คน ประวตัิ
ความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท แสดงได้โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท 
พัฒนาการในช่วงแรก 
 

ปี พฒันาการท่ีส าคญั 

พ.ศ. 2529 นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้จดัตัง้บริษัท ดิอายส์ จ ากดั ขึน้เป็นบริษัทแรกในกลุม่บริษัท เพื่อ
ให้บริการผลติสือ่ประเภทมลัตมิิเดีย และมลัตวิิชัน่ ในขณะนัน้ นบัได้วา่ดิอายส์เป็นหนึง่ใน
บริษัทผู้ให้บริการผลติประเภทสือ่มลัติมิเดีย และมลัตวิิชัน่ ชัน้น าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 บริษัท พรีเซนเตชัน่ มีเดีย ซพัพลายส์ จ ากดั (ในปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษัท พีเอ็ม เซ็น
เตอร์ จ ากดั) ได้รับการจดัตัง้ขึน้ เพื่อให้บริการสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือส าหรับการแสดง
และการน าเสนอแก่ดิอายส ์

พ.ศ. 2534 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั ได้รับการจดัตัง้ขึน้ เพื่อให้บริการบริหารการจดังาน ซึง่
นบัได้วา่ในช่วงนัน้ บริษัทฯ เป็นหนึง่ในผู้บกุเบกิธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน ใน
ประเทศไทย 

พ.ศ. 2535 ผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้รวมการด าเนินงานของทัง้สามบริษัทเข้าด้วยกนั และจดัตัง้กลุม่
บริษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึน้ ซึง่นบัได้วา่ ในช่วงนัน้กลุม่บริษัทดิอายส์เป็นหนึง่ใน
ไมก่ี่บริษัทท่ีสามารถให้บริการบริหารการจดังานได้แบบครบวงจร  

 
ความก้าวหน้าและพัฒนาการของกลุ่มบริษัท 

ปี พฒันาการท่ีส าคญั 
พ.ศ. 2537 มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกลุม่ โดยการจดัตัง้กลุม่บริษัท เอส. คิวบิค 

ขึน้มาแทนกลุม่บริษัทดิอายส์ และมีการจดัตัง้บริษัท เอส. คิวบิค จ ากดั ขึน้เพื่อถือหุ้น และ
ท าหน้าที่ควบคมุและดแูลงานทางด้านการเงิน การบญัชี และการตรวจสอบภายในของแต่
ละบริษัทภายในกลุม่  

พ.ศ. 2541 บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงนโยบายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ส าคญัของบริษัทฯ 
โดยหนัมาให้ความส าคญักบัธุรกิจประเภทงานบนัเทิงสาธารณะ (Public Event) มากขึน้ 
เนื่องจากเลง็เห็นวา่ธุรกิจทัง้สองประเภทนา่จะมศีกัยภาพในการเจริญเติบโตที่สงู ใน
อนาคต 

พ.ศ. 2542 ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลติสือ่ส าหรับการน าเสนอเพิ่มมากขึน้ โดยการ
ให้บริการผลติสือ่ประเภท วดีีโอ  3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนรามา่ เกมส์คอมพวิเตอร์ 
ซีดีรอม และเวบไซต์ ทัง้แก่บริษัทอื่นๆภายในเครือ และลกูค้าภายนอก  
ในปีเดยีวกนั บริษัทฯ ได้จดังานประชมุสหพนัธ์บรรณารักษ์นานาชาติประจ าปี ครัง้ที่ 65 

(the 65th Annual Conference of the International Federation of Library Association) ซึง่มี
บรรณารักษ์กวา่ 2000 คน จากทัว่โลกมาร่วมประชมุด้วย 
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พ.ศ. 2544 ผู้บริหารของพีเอ็มได้เปลีย่นแปลงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเน้นการให้บริการ
ทางด้านเคร่ืองมือส าหรับการจดัการแสดงและการน าเสนอแบบครบวงจร (Production 

Solutions Management) ทัง้ในด้านแสง (Pro Lighting) ด้านภาพ (Pro Image) ด้านเสยีง (Pro 

Sound) และด้านเทคนิคพเิศษ (Special Effect)  

พ.ศ. 2546 กลุม่บริษัทมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถือหุ้นครัง้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้า
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 8 ล้านบาท 
เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ยงัมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของพเีอ็ม และดิอายส์ ในสดัสว่นร้อย
ละ 99.997 และ 99.84ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้วของแตล่ะบริษัท ตามล าดบั สว่น 
บริษัท เอส. คิวบิค จ ากดั นัน้กลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนในเดือนธนัวาคม 2546 และเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 
จ ากดั (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited) 

พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ่มเงินลงทนุในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั  โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 135 ล้านบาท (เดิม 39.90 ล้านบาท) 
และได้เพิ่มเงินลงทนุในบริษัท ดอิายส์ จ ากดั โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์ในสดัสว่นร้อยละ 
99.95 ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว 15 ล้านบาท (เดิม 5 ล้านบาท)  

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

พ.ศ. 2551 บริษัทได้ท าการขยายการลงทนุโดยการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กโปซิชัน่ เทคโนโลยี 
จ ากดั ซึง่ให้การบริการในด้านการติดตัง้ระบบสาธารณโูภคที่เก่ียวข้องกบัการจดัอี
เว้นท์  โดยถือหุ้นในสดัสว่น 40%  และ ในปีนี ้บริษัทฯประสบความความส าเร็จได้รับรางวลั
รองชนะเลศิ ด้านแนวคิด ส าหรับพาวิลเลยีนขนาดไมเ่กิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau 

International des Expositions: BIE จากผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดบั
นานาชาตใินการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผู้ออกงาน 102 

ประเทศทัว่โลก 
พ.ศ. 2552 บริษัทได้มีการเปิดตวัแผนก CM  MICE เพื่อรองรับงานการจดัประชมุและสมันา โดยทงีานท่ี

มีปะสบการณ์ในกาจดัประชมุและสมันาระดบันานาชาติ และวางนโยบาย ASEAN Platform 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปิดเขตการค้าเสรี อาเซียนในปี พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2553 บริษัทมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างบริษัทยอ่ยจากบริษัท เอ ลงิค์ จ ากดั เป็น บริษัท เอ็ม 
เทอร์ตี ้ วนั จ ากดั ซึง่จะให้บริการด้านดนตรีและการจดัการอยา่งครบวงจร โดยถือหุ้นใน
สดัสว่น 55%  และได้รับรางวลั Corporate Social Responsibility Award ในงาน SET Award 

2010 
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พ.ศ. 2554 บริษัทมีมตเิปลีย่นช่ือบริษัทใหม ่ เป็น “บริษัท ซเีอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)”  เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจไปยงังานประเภทๆอืน่ๆ รวมถึงการเพิม่แผนกงานใหม ่ เพื่อรองรับการเติบโต
ของบริษัท และการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 ตลอดเวลากวา่ 20 ปี นบัตัง้แตก่ารก่อตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ มวีตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจอยู ่4 ประการ อนั
ได้แก่  
1. การด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯเป็นกิจการผู้ให้บริการบริหารการจดังานท่ีเป็นของคนไทยซึง่มี มาตรฐานใน
การให้บริการ และสามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติ (International Standard Thai Event Management 
Company) 
2. การรักษาสถานะความเป็นหนึง่ในผู้น าในธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทย (Maintain 
Leadership in the Event Management Business in Thailand) 
3. การด าเนินธุรกิจโดยเน้นหลกับรรษัทภิบาล เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เทา่เทียมกนัแก่ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง ทกุฝ่าย 
(Good Corporate Governance to Balance Interest of Stakeholders) 
4.       การเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมไทยโดยให้การสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมไทย (Good Citizen for Thai 
Society by Supporting Thai Art and Culture) 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะการเป็นหนึง่ในผู้น าตลาดในธรุกิจบริหารการจดังาน ส าหรับกิจกรรมการจดัการ
ประชมุสมัมนา และการจดังานบนัเทิงสาธารณะ และเพิม่สว่นแบง่ตลาดในธุรกิจบริหารการจดังานส าหรับงาน
นิทรรศการและแสดงสนิค้า และกิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการจดัจ าหนา่ย โดยเน้นการพฒันาคณุภาพ
และมาตรฐานของการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มยอดรายได้และก าไรของบริษัทฯ โดยมุง่เจาะตลาดที่คาดวา่จะมีศกัยภาพในการเติบโตที่ดี อนัได้แก ่
ตลาดงานบนัเทงิสาธารณะ  ตลาดการจดัประชมุสมัมนา และตลาดงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ นอกจากนีย้งัได้มี
การจดัและบริหารงานในรูปแบบของกิจกรรมบนัเทงิ ซึง่จดัโดยบริษัทฯ เองด้วย และในช่วงที่ผา่นมา ผู้บริหารของ
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรมไทยเนื่องจากเห็นวา่ศิลปะและวฒันธรรมเป็นสิง่ที่
ชีใ้ห้เห็นถึงความเป็นไทย โดยให้การเชิดช ู สนบัสนนุและสง่เสริมศิลปะ และวฒันธรรมไทยในแขนงตา่งๆ  และ
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ส าคญัอกีประการหนึง่ คือ การด ารงตนเป็นพลเมืองทีด่ีของสงัคมไทยของ
ทัง้ผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ และของทกุบริษัทภายในกลุม่  
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3)การจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้สิน้จ านวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมดจ านวน 6 ทา่น* ดงัรายนามตอ่ไปนี ้
1. นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั         ประธานกรรมการ*** 
2. รศ.จมุพล   รอดค าดี                          กรรมการ***  
3. นายอนนัต์               เกตพุิทยา****   กรรมการ*** 
4. นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์          กรรมการ** 
5. นางสรีุย์    คณุาวงศ์   กรรมการ** 
6. นางสาวอษุณี   เกิดพึง่บญุประชา    กรรมการ 
โดยมีนางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ เป็นเลขานกุารบริษัท  
 
*    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**   กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทฯ คือ นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ หรือ นางสรีุย์  คณุาวงศ์   ทา่นใดทา่น
หนึง่ลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 
*** กรรมการอิสระ 
**** กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 
คุณสมบัติ และการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบ  

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ และมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
หรือไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดอยา่งใดอยา่งหนึง่ที่มากกวา่ 

2. กรรมการมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีวาระในการด ารง
ต าแหนง่ 2 ปี 

3. การแตง่ตัง้กรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยเสนอช่ือบคุคลพร้อมประวตัเิพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผา่นคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอขอรับการอนมุตัิแตง่ตัง้จากที่ประชมุผู้
ถือหุ้น ทัง้นี ้ กระบวนการสรรหาดงักลา่ว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลอืกได้ด้วย 

 
  

คุณสมบัต ิ 

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการท่ีจะแสดงความคิดเห็น พจิารณา ลงความเห็นและตดัสนิใจ โดย
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ค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การน า
ของประธานกรรมการสามารถก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงก าหนดให้ประธาน
กรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนอยา่งน้อย 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการ
อิสระตามคณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ในหวัข้อกรรมการอิสระ และอยา่งน้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน 
เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก ากบัดแูลรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุ
ภายใน การคดัเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชี และการพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

               โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครัง้ โดยมีรายละเอยีดการ
เข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้               

ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ จ านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุ

นายรัตนาวุธ   วัชโรทยั ประธานกรรมการ 4/5

รศ.จมุพล  รอดค าดี กรรมการ 5/5

นายอนนัต์  เกตพิุทยา กรรมการ 5/5

นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ กรรมการ 5/5

นางสรีุย์  คณุาวงศ์ กรรมการ 5/5

นางสาวอษุณี  เกิดพึ่งบญุประชา กรรมการ 5/5
 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก าหนดนโยบายหลกัในการด าเนนิธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทนุ การบริหารเงินทนุ และ
นโยบายในการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

 พิจารณาอนมุตังิบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัทฯ และก ากบัดแูลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 

 ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม หรือดีกวา่เป้าหมายที่ได้วางไว้  

 จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทัว่ไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัว่ไป
อยา่งถกูต้อง ทนักาล และเป็นไปตามทีก่ฏหมายก าหนด 

 สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ 

 พิจารณาการเข้าท าสญัญาเก่ียวกบัการเงิน การกู้ยืม และการค า้ประกนั 

 พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีส าคญัของ
ผู้บริหาร น าเสนอเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระทัง้หมดจ านวน 3 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
1. รศ.จมุพล   รอดค าดี   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายอนนัต์   เกตพุิทยา         กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
โดยมีนายวฒุิพนัธ์  ธนะเมธานนท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
  
 โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
 

  

ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ จ านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุ

รศ.จมุพล  รอดค าดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

นายรัตนาวุธ   วัชโรทยั กรรมการ 4/4

นายอนนัต์  เกตพิุทยา กรรมการ 4/4  
 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

1. ต้องมีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการท่ีจะแสดงความคิดเห็น พจิารณา ลงความเห็นและตดัสนิใจ โดยค านงึถงึผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 

 

2. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 (หนึง่) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 

3. ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี  
 

อ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3.  สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาด หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



                                                                                   บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน)                                                                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

34 
 

4.  พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 
5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีทีเ่กิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมคีวามขดัแย้ง
ทางผล ประโยชน์ให้มคีวามถกูต้อง และครบถ้วน 
6.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การ
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหารทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานส าคญัๆที่ต้องเสนอตอ่สาธาณชนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
7.  จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึง่รายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดบับริหารจ านวน 8 ทา่น* ดงั
รายนามตอ่ไปนี ้
1. นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายพิเชษฐ  ตรุงคินานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัน่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 

4. นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี กรรมการผู้จดัการ  

5. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ กรรมการผู้จดัการ 

6. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ กรรมการผู้จดัการ 

7. นางสาวรุ่งอรุโนทยั  ศรัยกิจ กรรมการผู้จดัการ  

8. นางวรพร   ตรีศิริเกษม กรรมการผู้จดัการ 

               * รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาอนมุตัเิข้าร่วมการจดัประชมุนิทรรศการ งานสมัมนาทีม่ีมลูคา่ของงานไมเ่กิน 150 ล้านบาท 

2. พิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้เคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มมีลูคา่ไมเ่กิน 25 ล้านบาท 

3. พิจารณาอนมุตัิการเช่า การให้เช่า การจดัจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้บริการใด ๆ ที่มีมลูคา่สญัญาไม่
เกิน 30 ล้านบาท 

4. พิจารณาอนมุตัิการวา่จ้างผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมเีงินเดือนไมเ่กิน 500,000 บาท ยกเว้นกรณีที่การวา่จ้าง
ผู้บริหารหรือพนกังานในต าแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึน้ไปซึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อน 
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5. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินธุรกรรมใดๆทีม่ีวงเงินเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้นอนัมีความจ าเป็นเร่งดว่นโดยไมอ่าจจะ
ปลอ่ยให้ลา่ช้าได้เพื่อประโยชน์แหง่กิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาด าเนิน
ธุรกรรมดงักลา่วได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลงัโดยไมช่กัช้า 

6. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชมุคณะกรรมการ และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องทัง้หลาย และภายหลงัเมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบทัง้หลายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่รวมถงึกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการท ารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

7. พิจารณาด าเนินธุรกรรมหรือการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเหน็สมควรต้องปฏิบตัิเพื่อด าเนินธุรกิจของบริษัท
หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทหรือเพื่อการบริหารจดัการปกติของกิจการบริษัท 

8. เป็นผู้ตดัสนิใจในเร่ืองการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ ก าหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท
ฯ รวมถงึการก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลงาน ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 

9. พิจารณาอนมุตัเิก่ียวกบักิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษัทในฐานะผู้กู้ ในมลูคา่ไมเ่กิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 
ล้านบาท จะอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

10. มีอ านาจมอบหมายให้บคุคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท าหน้าที่จดัการและด าเนินการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเร่ืองที่จ าเป็นและสมควรโดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารซึง่อยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 

ทัง้นี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไมม่ีอ านาจด าเนินการในเร่ืองตา่งๆข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในเร่ืองที่ได้รับมอบอ านาจดงักลา่ว 
นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีการท ารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายทีก่ าหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การท ารายการดงักลา่ว
ต้องได้รับมตเิห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ปฎิบตัิการอื่นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่ว
ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเร่ืองดงักลา่ว 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
(1) คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 
ในปี 2554 บริษัทฯมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปคา่เบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1.54 
ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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 หน่วย:บาท

ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คา่เบีย้ประชมุ

นายรัตนาวุธ   วัชโรทยั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 400,000                      

รศ.จมุพล  รอดค าดี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000                      

นายอนนัต์  เกตพิุทยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 240,000                      

นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 200,000                      

นางสรีุย์  คณุาวงศ์ กรรมการ 200,000                      

นางสาวอษุณี  เกิดพึ่งบญุประชา กรรมการ 200,000                       
 
(2) คา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2554 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนสัให้คณะผู้บริหารของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ในระดบับริหารจ านวน 8 ทา่นดงัมีรายนามแสดงไว้ในเอกสารแนบท้าย 1.1 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21.31ล้านบาท 

 
จ านวนพนักงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมกนัทัง้หมด 412 คน คิดเป็นพนกังานประจ าทัง้สิน้ 
393 คน และพนกังานชัว่คราวทัง้สิน้ 19 คน ดงัตอ่ไปนี ้
-บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) มีพนกังานประจ าทัง้สิน้  173 คน 
 และพนกังานชัว่คราวรวมทัง้สิน้ 19 คน   
-บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั มพีนกังานประจ าทัง้สิน้ 147 คน 
-บริษัท ดิอายส์ จ ากดั  มีพนกังานประจ าทัง้สิน้  28 คน 
- บริษัท เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั มีพนกังานประจ าทัง้สิน้ 45 คน 
ผลตอบแทนพนกังาน 
        ผลตอบแทนของพนกังานในรอบปี 2554 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนสั สวสัดิการตา่งๆ ประกนัสงัคม และเงิน
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 185.32  ล้านบาท  
 
4)  การปฏิบัตติามหลกัก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 

หมวดที่ 1 . สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมผา่นบริษัทผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมี
สทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้ความส าคญั
ในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตา่งๆ เพื่อสร้างมัน่ใจวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครอง
สทิธิขัน้พืน้ฐาน ด้วยความเช่ือทีว่า่การบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะสามารถพฒันาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าในธุรกิจตอ่ไปได้ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่จะน าประโยชน์สงูสดุให้แก่
ผู้ ถือหุ้น และผู้ เก่ียวข้องโดยรวม จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนัในสทิธิตา่ง ๆ ที่พงึมีและพงึได้ 
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 ในการประชมุสามญัประจ าปี คณะกรรมการได้ก าหนดให้ บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมูล
ประกอบการประชมุวาระตา่ง ๆ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าก่อนวนันดัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั และยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วผา่นทาง Website ของ CMO Group 
(http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประชมุได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้า บริษัทได้เปิดให้ผู้
ถือหุ้นลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1 ชัว่โมงเสมอ ทัง้นีค้ณะกรรมการได้จดัให้มกีารบนัทกึการประชมุที่
ผา่นการรับรองจากผู้ ถือหุ้น และพร้อมที่จะให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้  
 ก่อนเร่ิมประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และในระหวา่งการประชมุ 
ประธานจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอและด าเนินการประชมุอยา่งโปร่งใส พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
สทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในการด าเนินงานของบริษัท
ในระหวา่งการประชมุ โดยไมม่กีารจ ากดัเวลา และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็น
ลว่งหน้าก่อนการประชมุผา่นช่องทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีก
ด้วย 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ คณะกรรมการทกุทา่นได้เข้าร่วมประชมุ และได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
ในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง 

 

หมวดที่ 2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรม มีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้มีการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิม่วาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการลว่งหน้า
ผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th  
 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมเ่พิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าตอ่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นโดยไมม่ี
ความจ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุออกเสยีงในการประชมุ โดย
ใช้ใบมอบฉนัทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอช่ือกรรมการอสิระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส าคญัเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง เพื่อความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี จะไมม่ีสทิธิในการออกเสยีง 

 บริษัทเปิดโอกาสให้มกีารลงคะแนนเลอืกผู้ที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 

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

 บริษัทมีการจดัท าข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และมกีารประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และยดึถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต อยา่งมีจริยธรรม และคณุธรรม อีกทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  
 
 
 

http://www.cmo-group.com/ir
http://www.cmo-group.com/ir
mailto:cmoir@cm.co.th
http://www.cmo-group.com/ir
mailto:cmoir@cm.co.th
http://www.cmo-group.com/ir
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หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ โดยค านงึถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วตามตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที่ได้ท าไว้กบับริษัท ผู้ที่มีสว่นได้เสยีของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, เจ้าหนี,้ 
ลกูค้า, คูแ่ขง่ ,ผู้สอบบญัชี, ผู้ประเมินอิสระ และชมุชน โดยมีความเทา่เทียมกนัในการให้โอกาส และปฏิบตัิอยา่งเสมอ
ภาคตามแตล่ะกลุม่ ทัง้นีบ้ริษัทมนีโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ที่มีสว่นได้เสยีดงันี ้
 ลกูค้า - CMO Group มีการปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด และประสานงานกบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์งานท่ีมีคณุภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน ตรงเวลา 

 พนกังาน – CMO Group สรรหา คดัเลอืก และบรรจพุนกังาน โดยค านงึถงึวฒุิ ประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อให้
ท างานในต าแหนง่ทีเ่หมาะสม รวมทัง้สง่เสริมพนกังานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการท างานอยา่งเทา่เทียมกนั 

 รัฐบาล – CMO Group ด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดกฏหมาย และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลอยา่ง
เคร่งครัด และพร้อมให้การสนบัสนนุโครงการจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

 ผู้ ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตัิตอ่ผู้ขายอยา่งเสมอภาคกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ค้า/ผู้ขายรายใหม ่เข้า
มาน าเสนอสนิค้า/บริการอยา่งสม ่าเสมอ 

 คูแ่ขง่ – CMO Group ถือปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีสว่นร่วมในการก่อตัง้สมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจดังาน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คณุภาพ อีกทัง้เป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กบัสงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management ให้กบัประชาชนที่สนใจ 

 สงัคม – CMO Group ได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม ดงัจะเห็นได้จากการสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 
เช่นการจดังานท่ีแสดงถงึศิลปวฒัธรรมตา่งๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจดังานตา่งๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถงึ
ศิลปะวฒันธรรมของไทย รวมถงึการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  ซึง่มีนโยบายให้สอดแทรกการรณรงค์เพือ่รักษาสิง่แวดล้อม เช่น
การน าเสนอของที่ระลกึที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมให้แก่ลกูค้าของบริษัท เป็นต้น 

 
 

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ลงทนุท่ี
ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม ่าเสมอ และทนัตอ่เวลา ซึง่ฝ่ายบริหารได้ให้ความส าคญัและยดึถือปฏิบตัิมา
โดยตลอด นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท าหน้าที่ในการติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ ภาครัฐทีเ่ก่ียวข้อง และบคุคลทัว่ไป เพื่อน าเสนอขา่วสารและสร้างความมัน่ใจวา่บริษัทฯ สามารถจะเปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญัได้อยา่งถกูต้อง ทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มกีารเปิดเผยข้อมลูบางสว่นทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir 

 คณะกรรมการได้รายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีรวมทัง้การประเมินการควบคมุภายในผา่นรายงาน
ประจ าปี 

 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุ จ านวน 5 ครัง้ และมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 4 ครัง้ โดยทกุครัง้ที่บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทกุทา่นทราบ
ลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่กรรมการทกุทา่น 

 เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดล้อม และสงัคม 

http://www.cmo-group.com/ir
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 เปิดเผยนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

 บริษัทมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในงบการเงิน โดยได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

 เปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีภาวะผู้น า, วิสยัทศัน์ มีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี ้ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  
บริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 6 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ซึง่สดัสว่นของกรรมการอิสระมีจ านวนมากกวา่ 
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตามมาตรฐานท่ีดีที่ถกูก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระไม่
มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไมเ่ป็น 

 บคุคลเดยีวกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ จะถกูก าหนดโดยคณะผู้บริหารซึง่
ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดบับริหารจ านวน 8 ทา่น เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การวางแผนและการตดัสนิใจทางธุรกิจมีความ
เหมาะสม และไมไ่ด้ถกูผกูขาดโดยบคุคลเพยีงคนเดียว หรือกลุม่บคุคลเดยีว 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ คณะกรรมการต้องออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 
ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใดจะ
ออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป ให้กรรมการผู้ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้
มีการเปิดเผยข้อมลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี 

 คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมลูการด ารงต าแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ในรายงานประจ าปี 

 เพื่อให้เกิดการถว่งดลุอ านาจในการบริหาร คณะกรรมการจึงได้ก าหนดอ านาจของประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดัการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้อยา่งชดัเจน โดยต าแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการการผู้จดัการ
ของบริษัท มิได้เป็นบคุคลเดียวกนั 

 คณะกรรมการบริษัท ได้คดัเลอืกกรรมการอิสระ ที่มิได้เป็นพนกังานของบริษัท เพื่อด ารงต าแหนง่ประธาน
กรรมการบริษัท 

 บริษัทมีประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานกุารประจ าบริษัทซึง่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบตัิตาม 

2. กรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่
ประกอบไปด้วย กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ทา่น โดยกรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่ว มิได้มีต าแหนง่เป็น
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัท เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการ  

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานในเร่ืองที่ส าคญัของ
บริษัท รวมถึงการควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานได้โดยบรรลเุป้าหมาย ตามกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีที่ได้ก าหนดไว้ 
 คณะกรรมการยดึถือข้อพงึปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ 
ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต อยา่งมจีริยธรรม และคณุธรรม เพื่อให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ 

 บริษัท มีนโยบายทีจ่ะหลกีเลีย่งมิให้เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งด้าน
ผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมลู
ที่เก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการใดๆ จะไมม่ี
สทิธิออกเสยีงอนมุตัิท ารายการนัน้ๆ ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีจะปรากฎในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม และมีการปฏิบตัิอยา่งสม า่เสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทัง้มีการเปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทมกีารควบคมุ ดแูลการด าเนินงานในด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบตา่งๆ โดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
o การสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน  
o ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
o พิจารณาคดัเลอืกแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผย
ในรายงานประจ าปี  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึง่ก าหนดให้ต้องมกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่
ครัง้ คณะกรรมการก าหนดให้มกีารประชมุลว่งหน้า และมีการนดัหมายประชมุพเิศษเพิ่มเตมิตามความจ าเป็น โดยในปี 
2554 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 5 ครัง้ ทกุครัง้ที่บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุ
แก่กรรมการทกุทา่น โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ กรรมการแตล่ะทา่นสามารถที่จะแสดงความคิดเหน็ตอ่ที่ประชมุได้อยา่ง
มีอิสระ และมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุ และจดัท ารายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่ 3 เดือน โดยในปี 2554 
มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และจดัท ารายงาน
การประชมุ ซึง่ในการประชมุแตล่ะครัง้ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า พร้อมทัง้
จดัสง่วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุแกก่รรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ เมื่อมวีาระท่ีจะต้อว
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พิจารณางบการเงินในการประชมุกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต และประธานเจ้าหน้าที่
การเงินเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ความเห็นตอ่งบการเงิน  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ด ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบ 
และได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบั
อตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมคีณุสมบตัิที่ต้องการ ในสว่นของคา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
ระดบับริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่บริหารแตล่ะทา่น รวมทัง้ผลการประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการ
พิจารณา 

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

 คณะกรรมการสง่เสริมให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท อนั
ได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มกีารปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง เช่น 
การสง่บคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมทีเ่ก่ียวข้องได้จดัขึน้ 
เป็นต้น 

 
5)มาตราการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยการระมดัระวงัข้อมลูในงบการเงิน ไมใ่ห้ผู้ที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบั
งบการเงินทราบข้อมลูก่อนการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และ บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบถึง
แนวทางที่เหมาะสม เก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นในชว่งที่มกีารเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการซือ้ขายหุ้นในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเผยแพร่และ 1 อาทิตย์หลงัการเผยแพร่งบการเงิน 
 
6)การควบคุม และการตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่มกีารปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้ก ากบัดแูล ตามข้อก าหนดที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
โดยยดึหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นวา่ บริษัทมีระบบการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในไมม่ี
รายการท่ีเป็นผลกระทบตอ่บริษัทท่ีเป็นสาระส าคญั  
 
การควบคุมภายใน 
CMO Group ได้มีการก าหนด และพฒันาระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
ทัง้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน, การประเมินความเสีย่ง และการตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการจดัโครงสร้าง
องค์กรที่เหมาะสมกบัแผนธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแตล่ะสายงาน กระจายอ านาจให้มีการสอบยนักนัอยา่งเป็นอสิระ บริษัทคดัเลอืกบคุลากรโดยพิจารณาจากคณุภาพ, 
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ประสบการณ์ และความเหมาะสมตอ่ต าแหนง่งาน  รวมทัง้จดัท าแนวปฏิบตัิและคูม่ืออ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบั
ธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพเพยีงพอ และเป็นไปตามตามหลกัการดแูลกิจการท่ีด ี
 
การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มีอิสระ โดยอาศยัหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็น
เคร่ืองมือในการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และให้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ความเป็นอิสระ อนัเป็นผลให้บรัษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีดี รวมทัง้ให้เกิดความเหมาะสมกบัแนวทางการด าเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นไป เพื่อให้
บริษัทปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วมพจิารณา
ความนา่เช่ือถือในความถกูต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอให้เกิดความโปร่งใส ตาม
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
6)นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 
และส ารองตามกฏหมาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีที่ผา่นมา และ โครงการ
ในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ   
พีเอ็มและดิอายส์มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติ
บคุคล และส ารองตามกฏหมาย  ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ โครงการในการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตของแตล่ะบริษัท 
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รายการระหว่างกัน 
 
รายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลอื่นที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหวา่งกนัรวมทัง้มลูคา่
ของรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินใน
หวัข้อ 4    การท ารายการระหวา่งกนันี ้เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามราคาตลาดที่
เหมาะสม   
 
ขัน้ตอนการอนุมตัิเข้าท ารายการระหว่างกนั 
 บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยจะท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ก็ตอ่เมื่อ
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนท ารายการ  ทัง้นีข้ึน้กบัขนาดรายการตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด อยา่งไรก็ตามรายการท่ีกรรมการหรือบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทให้กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือ
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีใ้นการด าเนินการดงักลา่วจะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าให้ผู้ รับมอบอ านาจ
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกตขิองบริษัทหรือได้รับมติที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทท่ีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตวา่มี
ความสมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขัน้ตอน และของประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเปิดเผย
ข้อมลูของรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน)                                                                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

44 
 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทซีเอ็ม ออร์กาไน
เซอร์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย 

ผลการด าเนินงาน: 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

   รายได้จากการให้บริการ 557,403 495,857 572,829 531,648 791,798 741,410 869,574 819,687 

   รายได้รวม 576,458 498,999 604,404 538,896 803,063 743,690 872,046 822,281 

   ต้นทนุการให้บริการ 514,894 412,670 474,136 470,894 665,074 606,476 668,658 648,153 

   ก าไรขัน้ต้น 42,508   83,187   98,693   60,754   126,724 134,934 200,916 171,534 

  ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 63,475   56,573   62,595   104,901 132,294 114,880 132,993 179,457 

  ดอกเบีย้จา่ย 8,811     10,525   11,624   12,907   11,718   12,897   14,487   16,204   

  ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ (10,722) (51,606) 48,617 (30,174) (14,039) (5,603) 41,786 (34,826)

ฐานะทางการเงนิ:

  สินทรัพย์รวม 465,670 461,226 642,874 509,155 539,746 570,890 727,646 710,275 

  หนีส้ินรวม 219,942 267,104 400,135 324,327 287,567 322,894 436,176 414,012 

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 245,728 194,122 242,739 184,828 252,179 247,996 291,470 296,263 

อัตราส่วนทางการเงนิ:

  อตัราก าไรขัน้ต้น(%) 7.63 16.78 17.22 11.43 16.00 18.20 23.11 20.93

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(%) -3.76 -7.98 11.82 -5.70 -0.70 1.31 8.39 -0.97

  อตัราก าไรสุทธิ(%) -1.86 -10.34 8.49 -5.40 -1.75 -0.75 4.30 -4.83

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) -4.15 -23.47 22.25 -14.11 -5.25 -2.24 12.97 -13.52

  ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) -0.07 -0.34 0.32 -0.20 -0.11 -0.06 0.25 -0.26

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เทา่) 0.78 0.93 0.87 0.89 0.84 1.01 0.75 0.94

  อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 0.90 1.38 1.65 1.75 1.14 1.30 1.50 1.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)

 
 
( ก ) ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2554 กลุม่บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) มีรายได้รวมต า่กวา่เป้าหมายที่วางไว้อนัเนื่องมาจาก การ
ยกเลกิการจดังานของลกูค้าในบางงาน การตดัลดงบประมาณการจดังาน และการเลือ่นการจดังานของโครงการใหญ่
ออกไป อนัเป็นผลมาจากสภาวะน า้ทว่มใหญ่ 
 อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทฯ มีอตัราอยูใ่นเกณฑ์ปรกติ เมื่อเทียบกบัหลายปีที่ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีผล
ขาดทนุสทุธิ 34.8 ล้านบาท ซึง่เป็นผลมาจาก รายได้ที่ลดต า่ลง และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารที่ปรับตวัสงูขึน้ 
 
 รายได้ 
 ปี 2554 กลุม่บริษัฯ มีรายได้รวม 819.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 49.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 5.7 รายได้ดงักลา่ว ต ่ากวา่เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการเลือ่นจดังาน BOI Fair 2011ออกไปในไตรมาสที่ 1 ของ
ปี 2555 อนัเนื่องมาจากผลกระทบของน า้ทว่ม ซึง่งานดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ราว 300 ล้านบาท 
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 จ าแนกรายได้ตามประเภทของงาน กลุม่บริษัทฯ มีรายได้สงูทีส่ดุ จากการให้บริการบริหารการจดังาน มี
รายได้รวม 528.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 รายได้จากการให้บริการ
ด้านอปุกรณ์ เป็นรายได้ล าดบัรองลงมา มีรายได้ทัง้สิน้ 313.5 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2553 จ านวน 12.2 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7  
 รายได้รวมของกลุม่ในไตรมาสที ่ 4 ปิดที่ 209.6 ล้านบาท ซึง่ต ่ากวา่ไตรมาสเดียวกนัของปี 2553 จ านวน 
198.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 48.6 เนื่องจากการยกเลกิการจดังานในบางงาน การตดัลดงบประมาณการ
จดังานของลกูค้าและการเลือ่นการจดังานใหญ่ออกไปเป็นปี 2555 
   
 ต้นทนุการให้บริการ 
 ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบริการทัง้สิน้ 648.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.1 ของรายได้ ในขณะที่
ปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุคดิเป็นร้อยละ 76.9 ของยอดขาย กลุม่บริษัทฯ มต้ีนทนุบริการเพิม่ขึน้เนื่องจากต้นทนุ
ของโครงการ Urban Space ซึง่โครงการนีไ้ด้เร่ิมขึน้เมื่อปี 2553 และแสดงผลของต้นทนุบริการเตม็ปีในปี 2554 
 อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่บริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 20.9 โดยปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ23.1 โดยอตัรากก าไรลดลง
เนื่องจากต้นทนุของโครงการ Urban Space 
 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มคีา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทัง้สิน้ 179.5 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 21.9 ของ
รายได้ ขณะที่ปี 2553 มีคา่ใช้จา่ยจ านวน 133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้ การเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จา่ยเกือบ
ทัง้หมดเป็นของโครงการ Urban Space (ซึง่รวมถึงการด้อยคา่ของทรัพย์สนิในโครงการ โดยผู้สอบบญัชี) ซึง่แสดงเป็น
คา่ใช้จา่ยในงบก าไรขาดทนุของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
  
 ก าไรสทุธิ 
 ในปี 2554 กลุม่บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 34.8 ล้านบาท ขณะที่ปี 2553 มกี าไรสทุธิ 41.8 ล้านบาท การขาดทนุ
เป็นมาจากการท่ีรายได้ลดลงต ่ากวา่ปี 2553 และไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารจาก
โครงการ Ratchaprasong Urban Space ซึง่เป็นโครงการท่ีไมส่ามารถท ารายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบทางการเมือง
อยา่งตอ่เนื่อง รวมถงึภาวะอทุกภยัในชว่งคร่ึงปีหลงั    
 
( ข ) ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 710.3 ล้านบาท แบง่เป็น สนิทรัพย์หมนุเวียน 355.8 ล้าน
บาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ านวน 354.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธ.ค. 2553 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์
ทัง้สิน้ 727.6 ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน 306.0 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 421.6 ล้านบาท 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้เนื่องจาก การเพิ่มขึน้ของงานระหวา่งท า ซึง่จะรับรู้เป็นต้นทนุงานในปี 2555 และ
การลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน เนื่องจากลกูหนีห้นว่ยราชการรายหนึง่ ได้ช าระหนีเ้รียบร้อยแล้ว 
 
 หนีส้นิ 
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 ณ 31 ธ.ค. 2554 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิทัง้สิน้ 414.6 ล้านบาท ขณะที่สิน้สดุปี 2553 กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 
436.2 ล้านบาท หนีส้นิของกลุม่ลบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากมีสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึน้ 
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2554 กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 296.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2553 
ซึง่มมีลูคา่รวม 291.5 ล้านบาท สบืเนื่องจากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ถาวร โดยเฉพาะทีด่ินเพิ่มขึน้ และการลดลงของก าไร
สะสม เนื่องจากการจา่ยเงินปันผลของประกอบการปี 2553 และการขาดทนุสทุธิของปี 2554 
 
 สภาพคลอ่ง 
 ในปี 2554 กลุม่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 148.2 ล้านบาท  
 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 27.5 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิม่เติมใน
สนิทรัพย์ถาวร   
 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 95.2 ล้านบาท ซึง่เป็นผลจากการช าระคืนเงินกู้ยมื 
 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผุ้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2554 เทา่กบั 1.4 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 
2553ซึง่มีอตัราสว่นอยูท่ี่ 1.5 เทา่ การลดลงเป็นผลมาจาก การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาว 
 
11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชี   โดยข้อมลูเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีในปี 2555 เป็นดงันี ้
 

       

บาท %

คา่สอบบญัชี 660,000          630,000         30,000          4.76%

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 375,000          420,000         45,000-          -10.71%

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่

รวม 1,035,000       1,050,000      15,000-          -1.43%

เพ่ิมขึน้ / ลดลง
ประเภทคา่ตอบแทน ปี 2555 ปี 2554
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 

เสนอ  ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 
            และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปี ของ บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน))และบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และของเฉพาะ
บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความถกูต้องและครบถ้วน
ของข้อมลูในงบการเงินเหลา่นี ้ สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงินดงักลา่วจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่ก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบตัิงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลวา่ งบการเงินแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม ่ การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเป็นจ านวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้และประมาณการ
เก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั ซึง่ผู้บริหารเป็นผู้จดัท าขึน้ ตลอดจนการประเมินถงึความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่น าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือวา่การตรวจสอบดงักลา่วให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้ แสดงฐานะการเงินรวม และฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปี ของบริษัท ซีเอม็โอ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า และของเฉพาะบริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั 
โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

 

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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โดยท่ีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหวา่งปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหมซ่ึง่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซึง่ก าหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป เพ่ือจดัท าและน าเสนองบการเงินนี ้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่
เพ่ือให้สอดคล้องกบังบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วม
ค้าได้ปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 โดยใช้วิธี
ปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 กลุม่บริษัท
ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการตีราคาท่ีดินใหม่ 

 

 
 
(นายอธิพงศ์    อธิพงศ์สกลุ) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3500 

บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด 

กรุงเทพฯ 27 กมุภาพนัธ์ 2555 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,552,325.75     6,014,991.72       6,953,755.00       434,757.10          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5, 6 223,906,715.26   278,580,982.74   174,434,329.01   251,578,398.79   

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 50,000.00            25,000.00            50,000.00            475,000.00          

งานระหวา่งท าและวสัดุคงเหลือ - สุทธิ 7 100,260,524.65   21,383,073.55     100,308,671.65   18,153,630.34     

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 355,769,565.66   306,004,048.01   281,746,755.66   270,641,786.23   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหน้ีรอเรียกเกบ็ท่ีอยู่ระหวา่งการด าเนินคดีความ 8, 10 -                       128,476,484.11   -                       128,476,484.11   

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 10 944,063.89          4,633,479.71       710,009.12          2,607,842.09       

เงินลงทุน - สุทธิ 5 -                       -                       155,080,000.00   156,180,000.00   

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                          9, 10, 13 320,227,985.73   266,179,547.22   47,886,162.41     75,526,622.37     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,697,768.79     17,716,989.69     23,731,595.79     9,441,564.66       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 354,505,677.70   421,642,360.02   227,407,767.32   372,232,513.23   

รวมสินทรัพย์ 710,275,243.36   727,646,408.03   509,154,522.98   642,874,299.46   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้

 
 



                                                                                   บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน)                                                                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

50 
 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 158,173,245.64   157,932,523.62   142,243,190.87   115,355,201.14   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 11 194,244,419.56   191,139,387.11   157,987,282.60   223,437,730.70   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงินท่ีครบก าหนดช าระใน 1 ปี 12 14,567,551.94     7,357,321.67       587,627.47          108,483.66          
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 13 9,072,000.00       9,072,000.00       2,676,000.00       2,676,000.00       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                       21,600,000.00     11,400,000.00     30,999,850.00     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 14 -                       18,000,000.00     -                       18,000,000.00     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,070,117.84       1,282,446.32       -                       -                       
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 377,127,334.98   406,383,678.72   314,894,100.94   390,577,265.50   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 12 21,125,456.41     8,038,019.50       1,969,448.06       243,989.98          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 13 12,515,951.07     21,587,035.74     6,638,035.74       9,314,035.74       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 3,093,437.50       -                       825,389.50          -                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 149,993.00          168,113.00          -                       -                       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 36,884,837.98     29,793,168.24     9,432,873.30       9,558,025.72       

รวมหน้ีสิน 414,012,172.96   436,176,846.96   324,326,974.24   400,135,291.22   
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น                               

ทุนจดทะเบียนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
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   

หุ้นท่ีออกและช าระเตม็มูลคา่แลว้ 150,000,000.00   150,000,000.00   150,000,000.00   150,000,000.00   
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 16 44,121,936.71     44,121,936.71     44,121,936.71     44,121,936.71     
ส่วนลดมูลคา่จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย 4,907,142.73       4,907,142.73       -                       -                       
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 16 2,485,244.36       2,430,853.58       2,485,244.36       2,430,853.58       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,843,387.13       78,385,757.78     (14,779,632.33)    46,186,217.95     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 77,684,665.63     -                       3,000,000.00       -                       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 285,042,376.56   279,845,690.80   184,827,548.74   242,739,008.24   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 11,220,693.84     11,623,870.27     -                       -                       
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 296,263,070.40   291,469,561.07   184,827,548.74   242,739,008.24   

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 710,275,243.36   727,646,408.03   509,154,522.98   642,874,299.46   

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้

(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

3, 5, 17

รายไดจ้ากการให้บริการ 819,687,105.45   869,573,898.78   531,647,501.22   572,828,852.62   

ตน้ทุนการให้บริการ (648,153,403.07)  (668,658,028.40)  (470,893,832.59)  (474,136,315.21)  

ก าไรขั้นตน้ 171,533,702.38   200,915,870.38   60,753,668.63     98,692,537.41     

รายไดอ่ื้น 2,594,034.01       5,005,491.18       7,248,922.35       1,339,808.93       

คา่ใชจ่้ายในการขาย (11,388,215.62)    (13,526,447.34)    (5,837,995.46)      (3,555,149.24)      

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (168,068,669.16)  (119,467,365.55)  (99,062,684.73)    (59,039,616.48)    

ตน้ทุนทางการเงิน (16,204,406.34)    (14,486,887.26)    (12,907,006.27)    (11,623,637.17)    

รายไดเ้งินปันผล -                       -                       19,631,283.98     30,246,782.52     

ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (20,487.17)           66,007.27            -                       -                       

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,554,041.90)    58,506,668.68     (30,173,811.50)    56,060,725.97     

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,271,551.52)    (16,720,287.42)    -                       (7,443,654.44)      

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (34,825,593.42)    41,786,381.26     (30,173,811.50)    48,617,071.53     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :

ผลต่างจาการแปลงคา่งบการเงิน -                       787,100.77          -                       -                       

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลคา่ท่ีดิน 77,685,973.54     -                       3,000,000.00       -                       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 42,860,380.12     42,573,482.03     (27,173,811.50)    48,617,071.53     

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (39,728,293.17)    38,310,837.68     (30,173,811.50)    48,617,071.53     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,902,699.75       4,262,644.35       -                       -                       

(34,825,593.42)    42,573,482.03     (30,173,811.50)    48,617,071.53     

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,956,372.46     38,310,837.68     (27,173,811.50)    48,617,071.53     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,904,007.66       4,262,644.35       -                       -                       

42,860,380.12     42,573,482.03     (27,173,811.50)    48,617,071.53     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (0.26)                    0.26                     (0.20)                    0.32                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 150,000,000        150,000,000        150,000,000        150,000,000        

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้

(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน :
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,554,041.90)    58,506,668.68     (30,173,811.50)    56,060,725.97     
ปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)
จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 55,977,747.10     45,336,478.82     21,447,239.04     9,385,409.97       
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 1,479,937.06       -                       1,479,937.06       -                       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 25,118,347.82     -                       25,118,347.82     -                       
(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,704,790.01       (2,533,973.32)      (263,861.58)         (11,738.32)           
คา่เผ่ือการปรับมูลคา่สินคา้คงเหลือ 1,455,282.21       197,773.95          592,899.65          197,773.95          
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1,763,922.15       2,000,000.00       -                       2,000,000.00       
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 325,156.50          -                       87,741.50            -                       
ส่วนแบ่งผล(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 20,487.17            (66,007.27)           -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (19,631,283.98)    (30,246,782.52)    
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2,010,374.35)      (294,440.43)         (1,062,807.11)      3,295.83              
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       4,096,204.48       -                       -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย (587,548.13)         -                       (220,000.00)         -                       
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี 1,931,009.25       4,220,752.61       342,255.89          2,368,891.24       
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 16,204,406.34     14,486,887.26     12,907,006.27     11,623,637.17     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 82,829,121.23     125,950,344.78   10,623,663.06     51,381,213.29     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 67,172,261.86     (156,579,881.73)  90,142,961.95     (143,838,277.47)  
งานระหวา่งท าและวสัดุคงเหลือ (80,332,733.31)    (2,220,358.48)      (82,747,940.96)    (2,141,140.84)      
ลูกหน้ีรอเรียกเกบ็ท่ีอยู่ระหวา่งการด าเนินคดีความ 128,476,484.11   -                       128,476,484.11   -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12,150,894.81)    16,116,140.04     (14,632,287.02)    15,633,250.04     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,955,935.90       80,339,047.00     (39,244,586.87)    119,724,990.38   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (18,120.00)           (123,881.48)         -                       -                       

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 193,932,054.98   63,481,410.13     92,618,294.27     40,760,035.40     
จ่ายดอกเบ้ีย (16,324,898.70)    (14,272,038.74)    (12,966,763.12)    (11,468,855.06)    
จ่ายภาษีเงินได้ (29,447,557.94)    (17,501,769.40)    (15,235,030.59)    (9,189,929.80)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 148,159,598.34   31,707,601.99     64,416,500.56     20,101,250.54     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้
(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 3,689,415.82       (3,713,410.85)      1,897,832.97       (1,909,562.88)      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       3,650,000.00       200,000.00          
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25,000.00)           (25,000.00)           (725,000.00)         (675,000.00)         
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                       -                       -                       (850,000.00)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       2,939,927.81       -                       -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1,320,000.00       -                       1,320,000.00       -                       
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (732,451.87)         -                       -                       -                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน -                       -                       -                       249,982.50          
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (33,918,998.80)    (56,802,493.38)    (21,302,759.58)    (26,116,406.81)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,216,267.11       526,996.50          1,112,149.53       4,672.90              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (27,450,767.74)    (57,073,979.92)    (14,047,777.08)    (29,096,314.29)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน :
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 240,722.02          (10,287,253.25)    26,887,989.73     (20,519,337.81)    

เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (11,442,544.13)    (7,838,578.20)      (461,865.31)         (252,130.53)         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,500,000.00       17,000,000.00     32,500,000.00     31,491,969.33     
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (31,100,000.00)    (1,400,000.00)      (52,099,850.00)    (18,245,000.00)    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 12,000,000.00     23,100,000.00     12,000,000.00     23,100,000.00     
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (30,000,000.00)    (11,100,000.00)    (30,000,000.00)    (11,100,000.00)    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       7,300,000.00       -                       -                       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,071,084.67)      (7,912,964.26)      (2,676,000.00)      (2,671,964.26)      
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (598,978.81)         900,000.00          -                       -                       
เงินปันผลจ่าย (34,699,610.98)    -                       (30,000,000.00)    -                       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (95,171,496.57)    9,761,204.29       (43,849,725.58)    1,803,536.73       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 25,537,334.03     (15,605,173.64)    6,518,997.90       (7,191,527.02)      
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน -                       787,100.77          -                       -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 6,014,991.72       20,833,064.59     434,757.10          7,626,284.12       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 31,552,325.75     6,014,991.72       6,953,755.00       434,757.10          

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีไม่เป็นตวัเงิน
ทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึนระหวา่งปีจากสญัญาเช่าทางการเงิน 31,740,211.31     11,443,150.94     2,666,467.20       -                       
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ระหวา่งปี (6,514,820.40)      -                       (6,514,820.40)      1,291,532.90       

หกักลบเงินปันผลรับกบัเจา้หน้ีการคา้บริษทัย่อย -                       -                       19,631,283.98     29,996,800.02     

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้
(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินทนุ รวมองค์

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนลดมูลคา่ จดัสรรแลว้ การแปลงคา่ จากการตีราคา ประกอบอ่ืนของ รวมส่วน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั เงินลงทนุ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร งบการเงิน สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ มีอ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 150,000,000.00     78,307,760.00    4,907,142.73   12,478,135.53      (3,371,084.37)      (787,100.77)   -                        (787,100.77)      241,534,853.12    6,461,443.40     247,996,296.52     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

โอนส ารองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทุนสะสม 16  -                             -                         -                      (12,478,135.53)     12,478,135.53      -                    -                         -                        -                           -                         -                           

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

ส ารองตามกฎหมาย  -                             -                         -                      2,430,853.58        (2,430,853.58)       -                    -                         -                        -                           -                         -                           

เงินปันผลจ่าย  -                             -                         -                       -                            -                           -                    -                         -                        -                          (217.48)              (217.48)                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเพ่ิมข้ึน 5  -                             -                         -                       -                            -                           -                    -                         -                        -                          900,000.00        900,000.00            

ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี  -                             -                         -                       -                           38,310,837.68     787,100.77     -                        787,100.77        39,097,938.45      4,262,644.35     43,360,582.80       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 150,000,000.00     44,121,936.71    4,907,142.73   2,430,853.58        79,172,858.55      -                    -                         -                       280,632,791.57    11,623,870.27   292,256,661.84     

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2  -                             -                         -                       -                           (2,759,686.70)       -                    -                         -                       (2,759,686.70)      (8,594.30)           (2,768,281.00)       

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 150,000,000.00     44,121,936.71    4,907,142.73   2,430,853.58        76,413,171.85      -                    -                         -                       277,873,104.87    11,615,275.97   289,488,380.84     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :

 ส ารองตามกฎหมาย 16  -                             -                         -                      54,390.78             (54,390.78)            -                    -                         -                        -                           -                         -                           

เงินปันผลจ่าย 16  -                             -                         -                       -                           (30,000,000.00)     -                    -                         -                       (30,000,000.00)    (4,699,610.98)    (34,699,610.98)     

ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยลดลง 5  -                             -                         -                       -                            -                           -                    -                         -                        -                          (598,978.81)       (598,978.81)          

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับปี  -                             -                         -                       -                           (39,728,293.17)     -                   77,684,665.63   77,684,665.63   37,956,372.46      4,904,007.66     42,860,380.12       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 150,000,000.00     44,121,936.71    4,907,142.73   2,485,244.36        6,630,487.90        -                   77,684,665.63   77,684,665.63   285,829,477.33    11,220,693.84   297,050,171.17     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้

(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่
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(หน่วย : บาท)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ประกอบอ่ืนของ รวมส่วน

หมายเหตุ ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 150,000,000.00      78,307,760.00        12,478,135.53        (46,663,958.82)       -                                     -                           194,121,936.71      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :
โอนส ารองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทุนสะสม 16  -                             -                            (12,478,135.53)      12,478,135.53         -                                     -                            -                            
โอนส่วนเกินทุนชดเชยผลขาดทุนสะสม 16  -                            (34,185,823.29)       -                            34,185,823.29         -                                     -                            -                            
ส ารองตามกฎหมาย  -                             -                            2,430,853.58          (2,430,853.58)         -                                     -                            -                            
ก าไรเบด็เสร็จส าหรับปี  -                             -                             -                            48,617,071.53         -                                     -                           48,617,071.53        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 150,000,000.00      44,121,936.71        2,430,853.58          46,186,217.95         -                                     -                           242,739,008.24      
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2  -                             -                             -                            (737,648.00)            -                                     -                           (737,648.00)           
ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 150,000,000.00      44,121,936.71        2,430,853.58          45,448,569.95         -                                     -                           242,001,360.24      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี :
 ส ารองตามกฎหมาย 16  -                             -                            54,390.78               (54,390.78)              -                                     -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 16  -                             -                             -                            (30,000,000.00)       -                                     -                           (30,000,000.00)      
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับปี  -                             -                             -                            (30,173,811.50)      3,000,000.00                 3,000,000.00        (27,173,811.50)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 150,000,000.00      44,121,936.71        2,485,244.36          (14,779,632.33)      3,000,000.00                 3,000,000.00        184,827,548.74      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และกิจการร่วมคา้

(เดิมช่ือ บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั (มหาชน))

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 
(เดิมช่ือ บริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน)) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมลูทัว่ไป  

บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเมือ่วนัท่ี            5 
มิถนุายน 2534 และบริษัทฯได้จดทะเบยีนแปรสภาพนิติบคุคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ จาก “บริษัท
จ ากดั” เป็นนิติบคุคลตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2546 เดิมบริษัทมีช่ือวา่ 
บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) และได้จดทะเบียนเปลีย่นช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท     ซีเอ็มโอ จ ากดั 
(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบนัเทงิ
ตา่งๆ โดยมีที่อยูต่ามที่จดทะเบียน ตัง้อยูเ่ลขที่ 1471 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)  รวมถงึการ
ตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชี (“สภาวิชาชีพบญัชี) และจดัท าขึน้ตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท าขึน้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 28 
กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินของบริษัทได้จดัท าเป็นภาษาไทย และมีหนว่ยเงินตราเป็นบาท ซึง่การจดัท างบการเงินดงักลา่วเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผู้อา่นงบการเงินท่ีไมคุ่้นเคยกบัภาษาไทย 
บริษัทได้จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่การก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ 
และคา่ใช้จา่ย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัตา่งๆที่ผู้บริหารมีความเช่ือมัน่
อยา่งสมเหตสุมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม ดงันัน้ผลที่เกิดขึน้จริงจากการตัง้ข้อสมมติฐานตอ่มลูคา่ตามบญัชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิอาจแตกตา่งไปจากที่ประมาณ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลจะได้รับการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึในงวดบญัชีทีก่ารประมาณการดงักลา่วได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบนัทกึในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบุนั
และอนาคต 



                                                                                               บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

57 
 

เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซเีอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า (รวมกนัเรียกวา่ 
“กลุม่บริษัท”) ดงันี ้

เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 บริษัทยอ่ยได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท บริษัท เซ็ทอพั โซลชูัน่ จ ากดั จ านวน 0.2 ล้าน
บาท เป็นหุ้นจ านวน 1,997 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท เทา่กบัมลูคา่ที่ตราไว้  

งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซชิัน่ เทคโนโลยี จ ากดั ได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวมถงึแม้วา่บริษัทฯจะถือหุ้นอยูร้่อยละ 40 
เนื่องจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคมุนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทดงักลา่ว  

 
บริษัทยอ่ยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

 
ลกัษณะของธุรกิจ อตัราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ 

  31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 
2553 

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั ให้เชา่สือ่อปุกรณ์ รับงานด้าน
ติดตัง้ภาพ แสง เสยีง และเอฟเฟค 

99.99 99.99 

บริษัท ดิอายส์ จ ากดั รับท าสไลด์มลัติวิชชัน่ วีดโีอ 
มลัติมีเดีย คอมพวิเตอร์กราฟฟิค 

99.95 99.95 

บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์    
         ดีไซน์ จ ากดั 
 

ออกแบบ ตกแตง่ ประกอบ 
ก่อสร้าง ป้ายโฆษณาและงาน
โครงสร้าง และตกแตง่พืน้ท่ีส าหรับ
แสดงสนิค้าหรืองานนิทรรศการ 

90.00 90.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีว้นั จ ากดั บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปิน
อยา่งครบวงจร บริหารงานจดัสรร
ศิลปิน สร้างสรรค์การผลติงาน
เพลงแบบครบวงจร และออกแบบ
ควบคมุการผลติการแสดงสด 

- 55.00 

บริษัท เอ็กซ์โปซชิัน่  
     เทคโนโลยี จ ากดั 

รับจ้างติดตัง้วสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้า 40.00 40.00 

บริษัทยอ่ยที่ถือโดย บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั   
บริษัท เซ็ทอพั โซลชูัน่ จ ากดั บริการติดตัง้อปุกรณ์ระบบภาพ 

แสง เสยีง และเทคนิคพเิศษ ท่ีใช้ใน
เชิงพาณิชย์ พร้อมบริการขนสง่ 

99.85 - 

กิจการร่วมค้า    
กิจการร่วมค้า ดรีม บอกซ์  
    และ ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 

จดัการแสดงละครเวทใีนรูปแบบ
ละครเพลง 

50.00 50.00 
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รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระส าคญัได้ถกูตดัออกไปในการจดัท างบการเงินรวม 

บริษัทยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัท การควบคมุเกิดขึน้เมื่อบริษัทมีอ านาจควบคมุทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมของ
บริษัทยอ่ย งบการเงินของบริษัทยอ่ยได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแตว่นัท่ีมกีารควบคมุจนถงึวนัที่การควบคมุสิน้สดุ
ลง 

งบการเงินรวมจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีเดียวกนัส าหรับรายการบญัชีหรือเหตกุารณ์ทางบญัชีที่เหมือนกนัหรือที่
คล้ายคลงึกนั 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

ในระหวา่งปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และประกาศที่
ออกและปรับปรุงใหม ่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     1 มกราคม 2554 
ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สนิค้าคงเหลอื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทนุการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สว่นได้เสยีในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ 

และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 
2552) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพื่อขายและ
การด าเนินงานท่ียกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากร
แร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 สญัญาการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 รายได้ – รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 16/2554 แนวปฏิบตัิการเปิดเผยข้อมลูส าหรับกิจการ

ที่เก่ียวข้องกบัรัฐบาล 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 17/2554 การปฏิบตัิในช่วงเปลีย่นแปลงส าหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 18/2554 การบนัทกึบญัชีเมื่อมีการตีราคาใหม ่
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 19/2554 แนวปฏิบตัิทางการบญัชีส าหรับการบนัทกึ

บญัชีส าหรับสนิทรัพย์ประเภทอาคารชดุ 

กลุม่บริษัท เร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหมม่าถือปฏิบตัิตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินแตล่ะฉบบั ผลการเปลีย่นแปลงจากหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปท่ีใช้อยูเ่ดมิมาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมแ่ละปรับปรุงใหม ่ ซึง่กระทบตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานทาง
การเงินของกลุม่บริษัท สรุปได้ดงันี ้
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การเปลีย่นแปลงการใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2552) มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทดงันี ้

ภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุงใหม ่งบการเงิน ประกอบด้วย 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 งบกระแสเงินสด และ 
 หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ทัง้นีเ้ป็นผลให้กลุม่บริษัท แสดงการเปลีย่นแปลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือ
หุ้น และแสดงการเปลีย่นแปลงทัง้หมดที่ไมใ่ช่สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านีก้าร
เปลีย่นแปลงทัง้หมดดงักลา่วแสดงในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ข้อมลูเปรียบเทยีบได้มีการน าเสนอใหมเ่พื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม ่ การเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การน าเสนองบการเงินเทา่นัน้ โดยไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุหรือก าไร
ขาดทนุตอ่หุ้น 

การเปลีย่นแปลงการใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2552) 

กลุม่บริษัท ได้ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของอาคารและเปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของอาคาร
จากเดิม 20 ปี เป็น 30 ปี โดยวิธีเปลีย่นทนัทีตามที่ก าหนดไว้ในวิธีปฏิบตัใินชว่งเปลีย่นแปลงทีร่ะบใุนมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัปรับปรุงใหมต่ัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2554 ซึง่ผลของการเปลีย่นแปลงอายกุารให้ประโยชน์ดงักลา่วท าให้คา่
เสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลดลงจ านวน 1.75 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ จ านวน 0.51 
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การเปลีย่นแปลงการใชม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 

ฝ่ายบริหารของกลุม่บริษัทได้มีการประเมินภาระผกูพนัจากผลประโยชน์ของพนกังานดงักลา่ว ณ วนัท่ี           1 
มกราคม 2554 ส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเป็นจ านวนเงิน 2.77 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวม 
และจ านวนเงิน 0.74 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลอืกวธีิปฏิบตัิในชว่งการเปลีย่นแปลงในการรับรู้
และบนัทกึภาระผกูพนัดงักลา่วโดยปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ีน ามาตรฐานการบญัชีนีม้าใช้ครัง้แรก 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสรุปได้ดงันี ้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554

ค่าเส่ือมราคาลดลงส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 1,748,709.03             508,222.33                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน (325,156.50)               (87,741.50)                 

ก าไรเพ่ิมข้ึน 1,423,552.53             420,480.83                

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (บาทต่อหุ้น) 0.0095                       0.0028                       

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 2,768,281.00             737,648.00                

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 2,759,686.70             737,648.00                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง 8,594.30                    -                            

(หน่วย: บาท)
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การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีม่ีผลตอ่งวดในอนาคต 

ในระหวา่งปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชี ที่ออกและปรับปรุงใหมซ่ึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี/การตีความมาตรฐานการ
บญัชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอดุหนนุจากรัฐบาลและเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความชว่ยเหลอืจากรัฐบาล – กรณีที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง
อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้คดิ
คา่เสือ่มราคาที่ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ – การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีทีเ่ร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักลา่ว 

3. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั  

การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย 

รายได้และคา่ใช้จา่ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  

รายได้จากการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบนัเทงิตา่ง ๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ 
รายได้จากงานท่ีเสร็จแล้วและยงัไมเ่รียกเก็บได้แสดงเป็นลกูหนีร้อเรียกเก็บซึง่แสดงรวมในลกูหนีก้ารค้า 

รายได้จากงานก่อสร้างตกแตง่สถานท่ีรับรู้ตามวิธีอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ โดยถือตามสดัสว่นของต้นทนุจริงที่
เกิดขึน้เทียบกบัต้นทนุประมาณของงานนัน้ ๆ รายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกเก็บบนัทกึไว้ในลกูหนีร้อเรียกเก็บ ต้นทนุท่ีเก่ียวข้อง
รับรู้เป็นต้นทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

รายได้จากการให้เชา่อปุกรณ์และบริการรับจ้างดแูลงานด้านตดิตัง้ ภาพ แสง เสยีง และเอฟเฟคตา่ง ๆ รับรู้เป็นรายได้
เมื่องานแล้วเสร็จ 

รายได้จากการบริการรับจ้างท าสไลด์ มลัติวิชัน่ วีดีโอ มลัติมเีดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้สง่
มอบงานให้ลกูค้า 
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รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ 

ต้นทนุของงานท่ียงัไมไ่ด้แล้วเสร็จหรือยงัไมไ่ด้สง่มอบบนัทกึเป็นงานระหวา่งท า 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทกุประเภท และ
เงินฝากประจ าทีม่ีวนัครบก าหนดไมเ่กิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่จ านวนหนีท้ีค่าดวา่จะเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ โดยประมาณจาก
ประสบการณ์ในการเก็บหนีแ้ละพิจารณาถึงฐานะการเงินของลกูหนีใ้นปัจจบุนั 

งานระหวา่งท าและวสัดคุงเหลอื 

ต้นทนุของงานท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ จะบนัทกึเป็นงานระหวา่งท า โดยแสดงด้วยมลูคา่ตามใบก ากบัสนิค้าหลงัหกั
สว่นลด  

วสัดคุงเหลอืแสดงในราคาทนุตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีสว่นได้เสยีในงบการเงินรวม 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า แสดงตามวิธีราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ (ถ้าม)ี ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

บริษัทได้แสดงยอดคงเหลอืของคา่ความนยิมตดิลบที่เกิดจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่เป็น “สว่นลด
มลูคา่เงินลงทนุ” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยจะรับรู้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเมื่อมกีารจ าหนา่ยเงินลงทนุ  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์และคา่เสือ่มราคา 

กลุม่บริษัทได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการปรับมลูคา่ของบญัชีที่ดิน จากเดมิแสดงตามวิธีราคาทนุหกั
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี เป็นวิธีตีราคาใหม ่ โดยใช้วิธีการเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป ซึง่ผลของการ
เปลีย่นแปลงวิธีการดงักลา่วท าให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบญัชีที่ดิน ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เพิม่ขึน้จ านวน 76.21 ล้านบาท และจ านวน 1.52 ล้านบาท ตามล าดบั ขาดทนุจากการตีราคา
สนิทรัพย์ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมจี านวน 1.48 ล้านบาทเทา่กนั และสว่นเกินทนุจากการตีราคา
สนิทรัพย์ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึน้จ านวน 77.69 ล้านบาท และจ านวน 3.00 ล้านบาท 
ตามล าดบั กลุม่บริษัทยงัไมไ่ด้น ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 มาปฏิบตัิ หากได้มีการน ามาตรฐานดงักลา่วมาปฏิบตั ิ
กลุม่บริษัทจะต้องบนัทกึภาระหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัการตีราคาทีด่ินเพิ่มทัง้หมดจ านวน 23.31 
ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจ านวน 0.9 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และบนัทกึลดสว่นเกินทนุจากการตี
ราคาสนิทรัพย์ด้วยจ านวนเงินเดยีวกนั 

อาคาร และอปุกรณ์แสดงตามราคาทนุหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (ถ้าม)ี  
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คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ
ดงัตอ่ไปนี ้:- 

2554 2553
อาคาร 30 20

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 5

อาคารและอุปกรณ์บนพ้ืนท่ีเช่า อายสุญัญาเช่าคงเหลือ 21 เดือน อายสุญัญาเช่าคงเหลือ 21 เดือน

อุปกรณ์ด าเนินงาน 3, 5 3, 5

เคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 3, 5

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 5

ยานพาหนะ 5 5

อายกุารใหป้ระโยชน์ (จ านวนปี)

 
ในปี 2554 กลุม่บริษัทได้ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์และได้เปลีย่นแปลงประมาณการอายกุารให้
ประโยชน์ของอาคารจากเดมิ 20 ปี เป็น 30 ปี โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554 

สญัญาเชา่ทางการเงิน 

กลุม่บริษัทบนัทกึอปุกรณ์ด าเนินงาน และยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงินเป็นสนิทรัพย์และหนีส้นิด้วยจ านวน
เทา่กบัราคายตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่เชา่ ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสญัญาเชา่หรือมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจา่ย
ตามสญัญาเชา่แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ซึง่ใช้อตัราดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าส าหรับการคดิลดหรือค านวณมลูคา่
ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจ่ายตามสญัญาเชา่ โดยดอกเบีย้จ่ายจะถกูบนัทกึตามงวดตา่ง ๆ ตลอดอายสุญัญา
เชา่ตามยอดคงเหลอืของเจ้าหนีต้ามสญัญาเชา่ทางการเงินในแตล่ะปี 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

กลุม่บริษัทรับรู้เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จา่ยตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสว่นท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็นคา่ใช้จ่ายตลอดอายกุารท างานของ
พนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนกังานจะได้รับจากการท างานให้กบักลุม่บริษัทตลอด
ระยะเวลาท างานถงึปีที่เกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักลา่วได้ถกูคิด
ลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอ้างอิงเร่ิมต้น การประมาณการ
ภาระผกูพนัดงักลา่วค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) 
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เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลีย่นแปลง กลุม่บริษัทฯ รับรู้ผลก าไร
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเ่กิดขึน้ในก าไรหรือขาดทนุทัง้จ านวน 

ประมาณการหนีส้นิ 

กลุม่บริษัทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว 
และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่กลุม่บริษัทจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ 
และกลุม่บริษัทสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี ค านวณจากก าไรสทุธิส าหรับปีหลงัจากปรับปรุงด้วยคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่ไมอ่นญุาตให้ถือ
เป็นรายจ่ายหรือรายได้ที่ได้รับการยกเว้นในการค านวณภาษีคณูด้วยอตัราภาษีเงินได้ที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ สนิทรัพย์และ
หนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศที่มียอดคงเหลอือยู ่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินได้บนัทกึไว้เป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่ายส าหรับปี 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัที่
ออกจ าหนา่ยและช าระแล้วในระหวา่งปี 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุม่บริษัทไมม่ีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า และไมม่ีธุรกรรมดงักลา่ว 

4. การใช้ดลุยพินจิและประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองทีม่ีความไมแ่นน่อนเสมอการใช้ดลุยพินจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงใน
งบการเงินและตอ่ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งไปจากจ านวนที่ประมาณ
การไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้

ในการประมาณคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยค านงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดตี อายขุองหนีท้ี่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 

คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 
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ในการประมาณคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลอืฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ี
คาดวา่จะเกิดขึน้จากสนิค้าคงเหลอืนัน้ โดยคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สทุธิทีจ่ะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดวา่จะ
ขายได้ตามปกติของธุรกิจหกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการขายสินค้านัน้ และคา่เผ่ือส าหรับสนิค้าเกา่ล้าสมยั เคลือ่นไหวช้าหรือ
เสือ่มคณุภาพพจิารณาจากอายโุดยประมาณของสนิค้าแตล่ะชนดิ 

สญัญาเชา่  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชา่วา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพิจารณาวา่บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่งและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เชา่ดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์และคา่เสือ่มราคา 

ในการค านวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายกุารใช้งานและมลูคา่
ซากเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารใช้งาน และมลูคา่ซากใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง
เช่นนัน้เกิดขึน้ 

นอกจากนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุ
จากการด้อยคา่หากคาดวา่มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนต ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จา่ยในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

คา่ความนิยม 

ในการบนัทกึและวดัมลูคา่ของคา่ความนยิม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยคา่ในภายหลงั ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะได้รับในอนาคตจากสนิทรัพย์ หรือ หนว่ยของสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณหามลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ๆ 

 

 

5. รายการกบับคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจทีส่ าคญักบับคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่มีความเก่ียวข้องกนัทัง้โดยทางตรงและโดย
ทางอ้อมในหุ้นสามญัและ/หรือเป็นกรรมการชดุเดียวกนั ผลของรายการดงักลา่วได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมลูฐานท่ี
ตกลงร่วมกนัโดยบริษัทฯ และบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเหลา่นี ้บริษัทฯ มีรายการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 ที่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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2554 2553 2554 2553
รายการระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
บริษทัยอ่ย
รายไดจ้ากการบริการ -            -            -            717            
รายไดเ้งินปันผล -            -            19,631       30,247       
รายไดอ่ื้น ๆ -            -            4,792         390            
ดอกเบ้ียรับ -            -            -            188            
ตน้ทนุบริการ -            -            67,740       77,554       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ -            -            883            1,363         
ดอกเบ้ียจ่าย -            -            1,225         1,091         
หน้ีสงสยัจะสูญ -            -            -            3,000         

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
รายไดจ้ากการบริการ -                109            -                -            
ตน้ทนุบริการ -                101            -                -            
ดอกเบ้ียจ่าย 202            -                202            -            

กรรมการ
ดอกเบ้ียจ่าย 640            427            221            340            

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดอกเบ้ียจ่าย 673            412            673            384            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)

 
คา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญั 

คา่ตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย: 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,108,025.95                20,243,498.00                
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 237,880.30                     58,165.28                       
รวมค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญั 36,345,906.25                20,301,663.28                

(หน่วย: บาท)

 
บริษัทฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัข้างต้นโดยใช้ราคาทนุบวกก าไร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกตา่งหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึง่
มีรายละเอยีดดงันี ้

2554 2553 2554 2553
ลูกหน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั พีเอม็  เซ็นเตอร์  จ  ากดั -                -                -                194               
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 45                 45                 45                 45                 
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ี วนั จ  ากดั -                -                -                10                 
บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั -                -                2,780            -                
รวมลูกหน้ีการคา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45                 45                 2,825            249               

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั -                -                -                15                 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 7                   7                   7                   7                   
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั -                -                -                48                 
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ี วนั จ  ากดั -                -                -                2                   
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7                   7                   7                   57                 
หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7)                  (7)                  (7)                  (7)                  
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  สุทธิ -                -                -                50                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั -                -                500               3,000            
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ี วนั จ  ากดั -                -                -                450               
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ 100               75                 100               75                 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100               75                 600               3,525            
หกั คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (50)                (50)                (550)              (3,050)           
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 50                 25                 50                 475               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีรายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยืมกบับริษัทที่เก่ียวข้องกนัดงันี ้

2554 2553 2554 2553
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัย่อย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                 -                3,450            7,416            
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี -                 -                700               650               
ลดลงระหว่างปี -                 -                (3,650)           (216)              
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                 -                -                (4,400)           
ยอดคงเหลือส้ินปี -                 -                500               3,450            
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 75                  50                 75                 50                 
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 25                  25                 25                 25                 
ยอดคงเหลือส้ินปี 100                75                 100               75                 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100                75                 600               3,525            

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัย่อย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                 -                -                42,757          
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี -                 -                -                (42,757)         

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                -                -                

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยก าหนดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี 
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เงินลงทนุ - สทุธิ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

บริษทั
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์
ทนุช าระ
แลว้

การถือ
หุน้ร้อย
ละ

วิธีส่วน
ไดเ้สีย

ทนุช าระ
แลว้

การถือ
หุน้ร้อย
ละ

วิธีส่วน
ไดเ้สีย

กิจการร่วมคา้
กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ และ  160  50.00  -    160  50.00  -   
   ซีเอ็ม ออการ์ไนเซอร์
รวมเงินลงทนุ  -    - 

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม

2554 2553

ผูบ้ริหารและผู ้
ถือหุน้ร่วมกนั

 
เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 บริษัทยอ่ย ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท แม็กซ์ แอฟโวลชูัน่ จ ากดั 
จ านวน 26,667 หุ้น ในราคามลูคา่หุ้นละ 110.25 บาท ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึผลขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน
บริษัทร่วมดงักลา่วในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 4.10 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ บนัทกึสว่นแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วโดยวิธีสว่นได้เสยี ตามงบการเงินของผู้บริหารทีย่งั
ไมไ่ด้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นจ านวน
เงิน 0.07 ล้านบาท  
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บริษทั
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์
ทนุช าระ
แลว้

การถือหุ้น
ร้อยละ วิธีราคาทนุ

ทนุช าระ
แลว้

การถือหุ้น
ร้อยละ วิธีราคาทนุ

บริษทั พีเอ็ม  เซ็นเตอร์  จ  ากดั ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

 135,000  99.99  134,999  135,000  99.99  134,999

บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

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

บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท 
   แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั

ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

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

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ี วนั จ  ากดั  -  -    -  2,000  55.00  1,100

บริษทั เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี
   จ  ากดั

ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

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

กิจการร่วมคา้

กิจการร่วมคา้ ดรีม บอกซ์ 
   และซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์

ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

 160  50.00  80  160  50.00  80

รวมเงินลงทนุ  157,780  158,880

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ (2,700)          (2,700)         
รวมเงินลงทนุ-สุทธิ  155,080  156,180

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

ผูบ้ริหารและ      
 ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

2554 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)
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(หน่วย : พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 2554 2553

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

บริษทั พีเอ็ม  เซ็นเตอร์  จ  ากดั ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ร่วมกนั  13,500  29,997

บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ร่วมกนั  2,998  - 

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ี วนั จ  ากดั ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ร่วมกนั  -  250

บริษทั เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ร่วมกนั  3,133  - 
รวมรายไดเ้งินปันผล  19,631  30,247

รายไดเ้งินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เซ็ทอพั โซลชูัน่จ ากดั ซึง่ได้จดทะเบยีน
จดัตัง้บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2554 จ านวน 1,997 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100บาท (เรียกช าระแล้ว
ร้อยละ 100) เป็นจ านวนเงิน 0.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทดงักลา่ว 

เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2554 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยเงินลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ วนั จ ากดั จ านวน 
110,000 หุ้น ในมลูคา่หุ้นละ 12 บาท ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จ านวน 0.59 ล้านบาท 

เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 บริษัท เอ ลิง้ค์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ จดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เอม็ 
เทอร์ตี ้วนั จ ากดั และตามมติทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2553 เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเพิม่ทนุจด
ทะเบียนบริษัทจาก 1 ล้านบาทเป็น 1.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้สละสทิธิการซือ้หุ้นเพิ่มทนุบางสว่นให้กบั
บคุคลภายนอก ดงันัน้จงึเป็นการลดสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็น ร้อยละ 55 

เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2553 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยมีมตใิห้เพิม่ทนุจด
ทะเบียน จากเดิม 1,500,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 2,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 50,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึง่บริษัทยอ่ยได้จดทะเบยีนเพิ่มทนุดงักลา่วแล้วเมื่อวนัท่ี   29 ตลุาคม 2553 

เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอ็กซ์โปซชิัน่ เทคโนโลยี จ ากดั จ านวน         5 
ล้านบาท เป็นหุ้นจ านวน 4,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1,250 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีสว่นตา่งของราคา
ทนุท่ีสงูกวา่ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ตามงบการเงินท่ียงัไมไ่ด้ตรวจสอบหรือสอบทานเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 4.64 ล้านบาท 
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2554 2553 2554 2553
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั -               -               11,132          58,941          
บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั -               -               18,587          12,632          
บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั -               -               3,228            10,153          
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั -               -               -               730               
รวมเจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               32,947          82,456          
เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั -               -               -               4,027            
บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั -               -               -               144               
บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั -               -               89                 41                 
บริษทั เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด ์ดีไซน์ จ  ากดั -               -               420               420               
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               -               76                 
รวมเจา้หน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               509               4,708            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จ  ากดั -               -               -               8,000            
บริษทั ดิอายส์ จ  ากดั -               -               4,400            4,400            
บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ  ากดั -               -               7,000            5,000            
บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               8,000            -               8,000            
กรรมการ -               13,600          -               5,600            

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               21,600          11,400          31,000          

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR ตอ่ปี 
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ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลือ่นไหวของเงินกู้ยมืระยะสัน้จากบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กนัดงันี ้

2554 2553 2554 2553
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทัย่อย
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -                -                17,400          13,245          
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี -                -                23,000          21,000          
ลดลงระหว่างปี -                -                (29,000)         (16,845)         
ยอดคงเหลือส้ินปี -                -                11,400          17,400          
บคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 8,000            -                8,000            -                
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 9,500            8,000            9,500            8,000            
ลดลงระหว่างปี (17,500)         -                (17,500)         -                
ยอดคงเหลือส้ินปี -                8,000            -                8,000            
กรรมการ
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 13,600          6,000            5,600            5,000            
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี -                9,000            -                2,000            
ลดลงระหว่างปี (13,600)         (1,400)           (5,600)           (1,400)           
ยอดคงเหลือส้ินปี -                13,600          -                5,600            

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคล
    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                21,600          11,400          31,000          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)

 
 
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กรรมการของบริษัท ฯ ได้อนมุตัิการตดัจ าหนา่ยลกูหนีแ้ละเงินลงทนุพร้อม
ทัง้ปรับปรุงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุเนื่องจากการปิดกิจการของบริษัทยอ่ย ดงันี  ้
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บริษทั บายอน ซีเอ็ม 
ออร์กาไนเซอร์  จ  ากดั

บริษทั ซีเอ็มโอ-เค
ดบัเบิล้ยซีูพี จ  ากดั

ลูกหน้ีการคา้ 4,791                              1,286                         

ลูกหน้ีอ่ืน 3,401                              480                            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,265                              511                            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 4,400                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,757                            -                            

เงินลงทนุ 134                                 500                            

(หน่วย : พนับาท)

 
6. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
ลูกหน้ีการคา้
ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,720.00          44,720.00          2,825,270.00     248,720.00        
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 234,728,941.43  287,523,490.84  181,774,420.15  231,700,205.42  

รวมลูกหน้ีการคา้ 234,773,661.43  287,568,210.84  184,599,690.15  231,948,925.42  
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (20,166,285.88)  (17,461,495.87)  (15,422,177.33)  (15,222,177.32)  

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 214,607,375.55  270,106,714.97  169,177,512.82  216,726,748.10  
ลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    -                    15,000.00          
เงินล่วงหนา้พนกังาน 5,077,595.10     2,427,875.06     3,284,981.90     1,943,298.97     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,348,328.03     1,546,032.05     1,831,851.58     1,802,103.18     
เงินปันผลคา้งรับ -                    -                    -                    29,996,800.02   
ดอกเบ้ียคา้งรับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,990.23            6,990.23            6,990.23            56,694.70          
อ่ืนๆ 1,873,416.58     4,500,360.66     139,982.71        1,044,744.05     

รวมลูกหน้ีอ่ืน 9,306,329.94     8,481,258.00     5,263,806.42     34,858,640.92   
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,990.23)           (6,990.23)           (6,990.23)           (6,990.23)           

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,299,339.71     8,474,267.77     5,256,816.19     34,851,650.69   
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 223,906,715.26  278,580,982.74  174,434,329.01  251,578,398.79  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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ลกูหนีก้ารค้า แยกตามอายหุนีท้ีค้่างช าระได้ดงันี:้ 

2554 2553 2554 2553
ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -                        -                        -                        10,000.00              
เกินก าหนดช าระ

เกิน 12 เดือน 44,720.00             44,720.00             44,720.00             44,720.00              
ลูกหน้ีการคา้รอเรียกเก็บบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -                        -                        2,780,550.00        10,000.00              
เกินก าหนดช าระ

คา้งช าระ 6 - 12 เดือน -                        -                        -                        184,000.00            
รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,720.00             44,720.00             2,825,270.00        248,720.00            
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน ๆ 

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 125,319,401.56    140,637,220.99    90,971,461.25      107,041,942.18     
เกินก าหนดช าระ

นอ้ยกว่า  3 เดือน 21,043,191.34      56,312,401.76      13,817,151.29      43,588,755.60       
คา้งช าระ 3 - 6 เดือน 641,322.03           8,729,976.07        20,716.00             6,791,836.07         
คา้งช าระ 6 - 12 เดือน 23,464,318.93      4,758,945.00        19,001,581.49      83,858.00              
เกิน 12 เดือน 19,678,579.04      17,286,188.10      13,734,250.15      14,772,574.65       

ลูกหน้ีการคา้รอเรียกเก็บ - อ่ืนๆ
ยงัไม่ครบก าหนดการเรียกเก็บ 25,148,816.37      40,128,496.01      24,795,947.81      39,750,976.01       
เกินก าหนดการเรียกเก็บ

นอ้ยกว่า  3 เดือน 176,684.43           16,210,017.41      176,684.43           16,210,017.41       
คา้งช าระ 3 - 6 เดือน 16,090,427.14      362,700.00           16,090,427.14      362,700.00            
คา้งช าระ 6 - 12 เดือน 447,775.09           420,000.00           447,775.09           420,000.00            
เกิน 12 เดือน 2,718,425.50        2,677,545.50        2,718,425.50        2,677,545.50         

รวมลูกหน้ีการคา้อ่ืน 234,728,941.43    287,523,490.84    181,774,420.15    231,700,205.42     
รวม 234,773,661.43    287,568,210.84    184,599,690.15    231,948,925.42     

หกั : ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (20,166,285.88)     (17,461,495.87)     (15,422,177.33)     (15,222,177.32)      
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 214,607,375.55    270,106,714.97    169,177,512.82    216,726,748.10     

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุม่บริษัทฯได้น าลกูหนีก้ารค้า จ านวน 18.13 ล้านบาท และ 22.72 ล้านบาท 
ตามล าดบั ไปขายลดให้กบับริษัทแหง่หนึง่ โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีวงเงินในสญัญาโอนสทิธิเรียกร้อง (ขายลด
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ลกูหนี)้ กบับริษัทดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน 83 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ในปี 2554 และ 2553ตามล าดบั ซึง่ค า้ประกนั
โดยกรรมการของกลุม่บริษัทฯ 
7. งานระหวา่งท าและวสัดคุงเหลอื – สทุธิ 

งานระหวา่งท าและวสัดคุงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
วสัดุคงเหลือ 2,712,814.92       1,915,588.22       -                      -                      
งานระหว่างท า 99,200,765.89     19,665,259.28     101,099,345.25   18,351,404.29     
ค่าเผ่ือลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (1,653,056.16)     (197,773.95)        (790,673.60)        (197,773.95)        

           รวม 100,260,524.65   21,383,073.55     100,308,671.65   18,153,630.34     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

 

8. ลกูหนีร้อเรียกเก็บท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินคดคีวาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีลกูหนีร้อเรียกเก็บกบัหนว่ยงานราชการแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 128.48 ล้านบาท 
ลกูหนีไ้ด้พิจารณางานท่ีบริษัทฯได้ให้บริการและสง่มอบแล้วอ้างวา่งานท่ีบริษัทสง่มอบมีมลูคา่ต า่กวา่ที่บริษัทจะเรียก
เก็บตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 52.51 ล้านบาท  

ในระหวา่งปี 2554 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจากบัลกูหนีห้นว่ยงานราชการดงักลา่วโดยยินยอมลดหนีเ้ป็นจ านวนเงิน 
5.61 ล้านบาท บริษัทฯได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีด้งักลา่วเป็นจ านวนเงิน 122.87 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้
บนัทกึผลขาดทนุดงักลา่ว ไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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9. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย: 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2554
ราคาทนุ
ท่ีดิน
  -  ราคาทนุ 79,470,139.86        -                      -                      79,470,139.86        
  -  ส่วนเกินทนุจากการตีราคา -                         77,685,973.54     1,479,937.06       76,206,036.48        

รวม 79,470,139.86        77,685,973.54     1,479,937.06       155,676,176.34      
อาคาร 86,303,329.06        -                      -                      86,303,329.06        
ส่วนปรับปรุงอาคาร 7,396,414.59          30,000.00            887,240.20          6,539,174.39          
อาคารและอุปกรณ์บนพ้ืนท่ีเช่า 31,949,337.84        9,736,190.00       -                      41,685,527.84        
อุปกรณ์ด าเนินงาน 346,568,627.94      42,039,323.97     34,181,029.92     354,426,921.99      
เคร่ืองใชส้ านกังาน 44,196,587.88        4,057,849.27       666,382.67          47,588,054.48        
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 2,863,428.69          198,708.78          1,302,967.31       1,759,170.16          
ยานพาหนะ 23,455,351.50        5,908,919.64       4,317,757.01       25,046,514.13        
งานระหว่างก่อสร้าง 2,778,036.56          206,185.56          -                      2,984,222.12          

รวม        624,981,253.92     139,863,150.76      42,835,314.17        722,009,090.51
ค่าเส่ือมราคาสะสม
อาคาร 25,427,778.72        3,370,904.02       -                      28,798,682.74        
ส่วนปรับปรุงอาคาร 8,392,817.87          391,504.10          176,308.47          8,608,013.50          
อาคารและอุปกรณ์บนพ้ืนท่ีเช่า 503,763.99             15,233,686.10     -                      15,737,450.09        
อุปกรณ์ด าเนินงาน 267,365,335.40      31,344,529.39     32,204,170.70     266,505,694.09      
เคร่ืองใชส้ านกังาน 36,231,753.02        3,420,223.90       115,557.35          39,536,419.57        
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 1,955,716.36          320,444.19          1,302,906.31       973,254.24             
ยานพาหนะ 18,685,231.63        1,896,455.40       4,317,754.01       16,263,933.02        

รวม 358,562,396.99      55,977,747.10     38,116,696.84     376,423,447.25      
ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า 239,309.71             25,357,657.53        
ราคาตามบญัชีสุทธิ 266,179,547.22      320,227,985.73      

รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี
งบการเงินรวม

 
ในระหวา่งปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุม่บริษัทฯ ได้แสดงราคาที่ดินตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลง
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 โดยวิธีราคาตลาด 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีจ านวน 55.98 ล้านบาท และ 45.34 ล้านบาท 
ตามล าดบั ได้บนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุม่บริษัทมีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึง่หกัคา่เสือ่มราคาทัง้จ านวนแล้วแตย่งัคง
ใช้งานอยู ่จ านวน 235.42 ล้านบาท และจ านวน 233.52 ล้านบาท ตามล าดบั 

ที่ดิน และสิง่ปลกูสร้างของกลุม่บริษัทฯ ใช้เป็นหลกัประกนัหนงัสอืค า้ประกนั เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน 

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2554

ราคาทนุ
ท่ีดิน
  -  ราคาทนุ 17,224,998.06      -                      -                      17,224,998.06     
  -  ส่วนเกินทนุจากการตีราคา -                      3,000,000.00       1,479,937.06       1,520,062.94       

รวม 17,224,998.06      3,000,000.00       1,479,937.06       18,745,061.00     
อาคาร 24,229,212.94      -                      -                      24,229,212.94     
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3,140,520.66       -                      -                      3,140,520.66       
อาคารและอุปกรณ์บนพ้ืนท่ีเช่า 31,949,337.84      9,736,190.00       -                      41,685,527.84     
อุปกรณ์ด าเนินงาน 29,072,558.75      4,125,922.97       -                      33,198,481.72     
เคร่ืองใชส้ านกังาน 14,905,767.20      323,598.07          78,000.00            15,151,365.27     
ยานพาหนะ 9,677,159.16       3,268,695.34       3,200,000.00       9,745,854.50       

รวม 130,199,554.61    20,454,406.38     4,757,937.06       145,896,023.93   
ค่าเส่ือมราคาสะสม
อาคาร 5,894,633.92       968,747.44          -                      6,863,381.36       
ส่วนปรับปรุงอาคาร 4,236,859.70       215,926.97          -                      4,452,786.67       
อาคารและอุปกรณ์บนพ้ืนท่ีเช่า 503,763.99          15,233,686.10     -                      15,737,450.09     
อุปกรณ์ด าเนินงาน 22,862,315.34      3,606,144.03       -                      26,468,459.37     
เคร่ืองใชส้ านกังาน 11,379,067.02      1,295,573.46       28,658.58            12,645,981.90     
ยานพาหนะ 9,556,982.56       127,161.04          3,199,999.00       6,484,144.60       

รวม 54,433,622.53      21,447,239.04     3,228,657.58       72,652,203.99     
ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า 239,309.71          25,357,657.53     
ราคาตามบญัชีสุทธิ 75,526,622.37      47,886,162.41     

รายการเปล่ียนแปลงระหว่างปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีจ านวน 21.45 ล้านบาท และ 9.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั ได้บนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีอปุกรณ์และยานพาหนะ ซึง่หกัคา่เสือ่มราคาทัง้จ านวนแล้วแตย่งัคงใช้
งานอยู ่จ านวน 36.03 ล้านบาท และ จ านวน 35.18 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
10. เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
เงินเบิกเกินบญัชี 24,640,445.05    55,420,270.75      16,112,437.03    30,353,100.69      
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 133,532,800.59  85,828,042.95      126,130,753.84  68,317,890.53      
เจา้หน้ีแฟคเตอร่ิง -                     16,684,209.92      -                     16,684,209.92      
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 158,173,245.64 157,932,523.62 142,243,190.87 115,355,201.14

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

 
กลุม่บริษัทฯ มวีงเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงันี ้

2554 2553
บริษทั ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ 382 174
บริษทั ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 349 132

(หน่วย : ลา้นบาท)

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมี
อตัราดอกเบีย้ Market Rate ถึง MOR ซึง่ค า้ประกนัโดยกรรมการของกลุม่บริษัทฯ บางทา่น และการจดจ านองที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้างบางแหง่ของกลุม่บริษัทฯ และเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ ได้โอนสทิธิการรับเงินจากลกูหนีก้ารค้ารอเรียกเก็บ จ านวน 128.48 ล้านบาท เพื่อ
ใช้เป็นหลกัประกนัสนิเช่ือกบัสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ 
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11. จ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
เจา้หน้ีการคา้
เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                       32,946,871.50    82,455,626.33      
เจา้หน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 66,774,695.90    132,515,157.84    45,193,585.41    100,001,046.14    

รวมเจา้หน้ีการคา้ 66,774,695.90    132,515,157.84    78,140,456.91    182,456,672.47    
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,887,018.71    18,024,424.76      3,116,761.11      4,979,783.43        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 39,557.39           214,250.34          -                     85,186.22            
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,198,785.55      7,039,951.71        2,422,378.62      5,657,614.20        
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 1,763,922.15      4,691,775.00        -                     4,691,775.00        
เงินปันผลคา้งจ่าย 79,139.28           -                       79,139.28           76,983.28            
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 3,145,396.75      9,660,217.15        3,145,396.75      9,660,217.15        
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 90,683,386.92    4,710,004.14        67,631,835.80    1,989,422.37        
เจา้หน้ีอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                       508,958.60         4,707,684.78        
อ่ืนๆ 10,672,516.91    14,283,606.17      2,942,355.53      9,132,391.80        

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 127,469,723.66  58,624,229.27      79,846,825.69    40,981,058.23      
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 194,244,419.56  191,139,387.11    157,987,282.60  223,437,730.70    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)
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12. หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน - สทุธิ 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
ไม่เกิน 1 ปี
จ  านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 16,628,453.73    8,123,991.47        726,265.85         139,971.13            
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (2,060,901.79)    (766,669.80)          (138,638.38)       (31,487.47)            
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 14,567,551.94    7,357,321.67        587,627.47         108,483.66            
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จ  านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 22,516,416.11    8,485,470.93        2,218,701.35      278,445.00            
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,390,959.70)    (447,451.43)          (249,253.29)       (34,455.02)            
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า 21,125,456.41    8,038,019.50        1,969,448.06      243,989.98            
ราคาตามบญัชีของ
อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 47,348,253.86    23,769,648.70      3,276,219.27      392,847.17            

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

กลุม่บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเชา่ทางการเงินกบับริษัทหลายแหง่ ส าหรับอปุกรณ์ด าเนินงาน และยานพาหนะ สญัญาเชา่
ดงักลา่วมีระยะเวลา 1-5 ปี สญัญาเชา่ทางการเงินข้างต้นมีอตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 4.22 ถึง 10.86 ตอ่ปี 

13. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย: 

2554 2553 2554 2553
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 21,587,951.07     30,659,035.74      9,314,035.74      11,990,035.74      
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (9,072,000.00)     (9,072,000.00)      (2,676,000.00)     (2,676,000.00)      
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 12,515,951.07     21,587,035.74      6,638,035.74      9,314,035.74        

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2553 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 
7.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมนีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ตอ่ปีโดยมีก าหนดการช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเป็นจ านวน 36 
เดือน เดือนละ 231,000 บาทโดยเร่ิมจากเดือนมิถนุายน 2553 เงินกู้ยืมดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิง่
ปลกูสร้างของบริษัทยอ่ย 

เมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2552 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 16 ล้านบาท 
เงินกู้ยมืนีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ตอ่ปีโดยมีก าหนดการช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเป็นจ านวน 72 เดือน เดือนละ 
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223,000 บาทโดยเร่ิมจากเดือนกรกฎาคม 2552 เงินกู้ยืมดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดนิและสิง่ปลกูสร้างของ
บริษัทฯ 

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2552 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 8 
ล้านบาท เงินกู้ยืมนีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ตอ่ปีโดยมีก าหนดการช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเป็นจ านวน 60 เดือน 
เดือนละ 135,000 บาทโดยเร่ิมจากเดือนเมษายน 2552 เงินกู้ยืมดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิง่ปลกู
สร้างของบริษัทยอ่ย  

เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารในประเทศแหง่หนึง่เป็นจ านวนเงิน 
14 ล้านบาท เงินกู้ยมืนีม้ีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR ตอ่ปีโดยมีก าหนดการช าระคืนเงินต้นทกุเดือนเป็นจ านวน 84 
เดือน เดือนละ 167,000 บาทโดยเร่ิมจากเดือนธนัวาคม 2550 เงินกู้ยืมดงักลา่วค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดินและสิง่
ปลกูสร้างของบริษัทยอ่ย 

14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น 

ในระหวา่งปี 2553 บริษัทฯ ได้ออกตัว๋สญัญาใช้เงินเพื่อเป็นหลกัประกนัในการขอกู้ยมืเงินระยะสัน้จากบคุคลอื่น ซึง่ตัว๋
สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีระยะเวลา 3 เดือน มีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6.12 – 15 ตอ่ปี  

 

15. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

กลุม่บริษัทฯ ก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึง่ให้สิทธิแก่
พนกังานท่ีเกษียณอายแุละท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 10 ปีขึน้ไป ได้รับเงินชดเชยไมน้่อยกวา่อตัราเงินเดือน
เดือนสดุท้าย 300 วนั หรือ 10 เดอืน  

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 2,768,281.00              737,648.00                  

ตน้ทนุบริการงวดปัจจุบนั 194,214.88                 52,803.50                    

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 130,941.62                 34,938.00                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,093,437.50              825,389.50                  

(หน่วย: บาท)

 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ได้แสดงไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 325,156.50                 87,741.50                    
รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 325,156.50                 87,741.50                    

(หน่วย: บาท)
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ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (แสดงด้วยคา่เฉลีย่
ถ่วงน า้หนกั) มีดงันี ้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด 4.42 4.42

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 6.93 6.93

อตัรามรณะ ตามตารางมรณะปี 2540 ตามตารางมรณะปี 2540
340427.75

(อตัราร้อยละ/ปี)

 
ข้อสมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจงัหวะเวลาของการจา่ยผลประโยชน์ 

ข้อสมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตสุมผล
ประมาณการจากตารางมรณะ 

 

16. สว่นเกินทนุมลูคา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2553 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2553 ได้มีมติบริษัทฯ อนมุตัิให้น าส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 12.48 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นจ านวน 34.19 ล้านบาทไปชดเชยขาดทนุสะสม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 

ส ารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินจ านวนอยา่ง
น้อย ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จนกวา่ทนุส ารองนีเ้ทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายนีจ้ะน าไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 

ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสงูกวา่
มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าคา่หุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้น”) บญัชีทนุส ารองนีจ้ะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

การจา่ยเงินปันผล 

ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไร
ส าหรับปี 2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 30 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้น โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 
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17. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายตามลกัษณะที่มีสาระส าคญัส าหรับส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงันี ้

2554 2553 2554 2553
ตน้ทุนงานบริการ 545.25             583.65             390.04             398.14             
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 152.99             130.74             88.70               74.74               
ค่าเส่ือมราคา 55.98               45.88               21.45               9.39                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                   -                   25.36               -                   
ค่าโฆษณา 4.85                 2.31                 4.48                 1.33                 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 36.35               34.30               20.30               20.79               

(หน่วย : ลา้นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

18. ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามสว่นงาน 

กลุม่บริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ด าเนินกิจการรับจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการ และงานบนัเทงิตา่งๆ 
รายได้แยกตามสว่นงานทางธุรกิจและทางภมูศิาสตร์ มดีงัตอ่ไปนี ้
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ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554
(หน่วย : พนับาท)

รายได้
จดักิจกรรมทางการตลาด
และการส่งเสริมการขาย 200,854      

จดังานแสดงและนิทรรศการ 104,651      
การจดังานบนัเทิงสาธารณะ 201,069      
การจดังานประชุมสมัมนา 22,269        
การบริหารจดังานแสดงสินคา้
และนิทรรศการ -             

รวม 528,843      313,466    48,890     5,087                 3,481                (80,080)      819,687     
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (648,153)   
ก าไรขั้นตน้ 171,534     
รายไดอ่ื้น 2,594         
ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,388)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (168,069)    
ตน้ทนุทางการเงิน (16,204)      
ส่วนแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (21)             
ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,554)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,272)      
ขาดทนุส าหรับปี (34,826)      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :
ส่วนเกินทนุจากการตีมูลค่าท่ีดิน 77,686       

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 42,860       
การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (39,728)      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,902         

(34,826)      
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,956       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,904         

42,860       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 174,434      64,683      20,511     1,232                 579                   (37,532)      223,907     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 47,886        265,230    11,311     20                      1,736                (5,955)        320,228     
อ่ืน ๆ 286,834      42,912      11,772     418                    451                   (176,247)    166,140     
รวมสินทรัพย์ 509,154      372,825    43,594     1,670                 2,766                710,275     

รายการตดั
บญัชี

ยอดรวม
ธุรกิจรับ
ท าส่ือ

ธุรกิจรับจดั
งาน

งบการเงินรวม
ธุรกิจเช่า
อุปกรณ์

ธุรกิจออกแบบ
ตกแต่ง

ธุรกิจดนตรีและ
บริหารศิลปิน
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ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553
(หน่วย : พนับาท)

รายได้
จดักิจกรรมทางการตลาด
และการส่งเสริมการขาย 219,745      

จดังานแสดงและนิทรรศการ 128,998      
การจดังานบนัเทิงสาธารณะ 186,482      
การจดังานประชุมสมัมนา 16,460        
การบริหารจดังานแสดงสินคา้
และนิทรรศการ 21,144        

รวม 572,829      325,625    33,381     10,744                8,826                (81,831)      869,574     
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (668,658)   
ก าไรขั้นตน้ 200,916     
รายไดอ่ื้น 5,005         
ค่าใชจ่้ายในการขาย (13,527)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (119,467)    
ตน้ทนุทางการเงิน (14,487)      
ส่วนแบง่ผลก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 66              
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 58,506       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (16,720)      
ก าไรส าหรับปี 41,786       
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน :
ผลต่างจาการแปลงค่างบการเงิน 787            
ส่วนเกินทนุจากการตีมูลค่าท่ีดิน -             

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 42,573       
การแบง่ปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,311       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,262         

42,573       
การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 38,311       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,262         

42,573       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 350,055      125,824    16,619     2,314                  1,488                (89,243)      407,057     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 75,527        184,209    8,913       106                     1,645                (4,220)        266,180     
อ่ืน ๆ 217,293      24,628      7,910       2,342                  1,631                (199,395)    54,409       
รวมสินทรัพย์ 642,875      334,661    33,442     4,762                  4,764                727,646     

ยอดรวม
ธุรกิจรับ
ท าส่ือ

ธุรกิจออกแบบ
ตกแต่ง

ธุรกิจดนตรีและ
บริหารศิลปิน

งบการเงินรวม
ธุรกิจรับจดั

งาน
ธุรกิจเช่า
อุปกรณ์

รายการตดั
บญัชี
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเสีย่งทางการเงิน 

กลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และมีความเสีย่งจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 
กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการค้า 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้นีเ้กิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคต ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของ กลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้เนื่องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงิน และเงินกู้ยมืจากบคุคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

เนื่องจากสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตัราดอกเบีย้
ลอยตวัตามอตัราตลาด กลุม่บริษัทฯ เช่ือวา่จะไมม่คีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่เป็นสาระส าคญั  

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯ ไมม่ีธุรกรรมที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ จึงไมม่ีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือ 

กลุม่บริษัทฯ มีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือเก่ียวเนื่องกบับญัชีลกูหนีซ้ึง่รวมถึงลกูหนีก้ารค้าบริษัทที่เก่ียวข้องกนั อยา่งไร
ก็ตาม กลุม่บริษัทฯ มีฐานของลกูค้าที่หลากหลายและมีจ านวนมากราย ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จงึไมค่าดวา่จะได้รับความ
เสยีหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหนีจ้ากลกูหนีเ้หลา่นัน้  

มลูคา่ยตุิธรรม 

เนื่องจากสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด ดงันัน้มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูคา่ไม่
แตกตา่งจากมลูคา่ยตุิธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

20. ภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุม่บริษัทฯ มีวงเงินท่ีขอให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนัเป็นจ านวนเงินรวม 58 
ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสญัญาเชา่พืน้ท่ีเพื่อประกอบธุรกิจภายใต้ช่ือ “Ratchaprasong Urban 
Space” เป็นระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กนัยายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายช าระ
คา่ตอบแทนการใช้พืน้ท่ีเป็นรายเดือน ในอตัราคงที่ เดือนละ 700,000 บาท และ จ่ายช าระสว่นแบง่รายได้ ในอตัราร้อย
ละตามที่ตกลงในสญัญาของยอดรายรับตอ่เดือน  
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21. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

กลุม่บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญตัิกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2552 
โดยบริษัทฯ และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
นีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ จ ากดั และจะจ่ายให้กบัพนกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
วา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุม่บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุ
เป็นจ านวนเงิน 3.10 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวม และจ านวน 1.77 ล้านบาท และ 1.69 
ล้านบาท ตามล าดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

22. การจดัประเภทรายการใหม ่

กลุม่บริษัทฯได้จดัประเภทรายการใหมบ่างรายการในงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจบุนัดงันี ้
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(หน่วย : พนับาท)

ก่อนจดั
ประเภทใหม่

รายการจดั
ประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ก่อนจดั
ประเภทใหม่

รายการจดั
ประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ -               278,581       278,581       -               251,578       251,578       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 270,107       (270,107)      -               216,727       (216,727)      -               
เงินปันผลคา้งรับ -               -               -               29,997         (29,997)        -               
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
  แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 25                -               25                540              (65)               475              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,474           (8,474)          -               4,790           (4,790)          -               
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 12,944         (12,944)        -               5,397           (5,397)          -               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,773           12,944         17,717         4,044           5,397           9,442           
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
  ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 141,248       16,684         157,933       98,671         16,684         115,355       
เจา้หน้ีแฟคเตอร่ิง 16,684         (16,684)        -               16,684         (16,684)        -               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -               191,139       191,139       -               223,438       223,438       
เจา้หน้ีการคา้ 132,515       (132,515)      -               182,457       (182,457)      -               
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 9,660           (9,660)          -               9,660           (9,660)          -               
รายไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,710           (4,710)          -               1,989           (1,989)          -               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคล
  และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,676         (76)               21,600         31,638         (638)             31,000         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 18,085         (85)               18,000         18,085         (85)               18,000         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -               1,282           1,282           -               -               -               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,375         (45,375)        -               28,608         (28,608)        -               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
(หน่วย : พนับาท)

ก่อนจดั
ประเภทใหม่

รายการจดั
ประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

ก่อนจดั
ประเภทใหม่

รายการจดั
ประเภทใหม่

หลงัจดั
ประเภทใหม่

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

รายไดอ่ื้น 2,472           2,533           5,005           1,328           12                1,340           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 95,079         24,388         119,467       48,161         10,879         59,040         

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 24,388         (24,388)        -               10,879         (10,879)        -               

(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ (2,534)          2,534           -               (12)               12                -               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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23. การอนมุตังิบการเงิน 

คณะกรรมการของบริษัทได้อนมุตัิให้ออกงบการเงินนี ้เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 
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เอกสารแนบท้าย 
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ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ณ วันที่ 14 
ธ.ค. 2554) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
 ประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ 

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

0.10 % - 2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส านกัพระราชวงั 

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 และกรรมการ 

51 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004 

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

ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัน่ เทคโนโลยี 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริษัท ดิอายส์ จ ากดั 

3. นางสรีุย์ คณุาวงศ์ 
 กรรมการ 

51 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณัฑิต  
คณะพยาบาลศาตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004  

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

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัน่ เทคโนโลยี 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริษัท ดิอายส์ จ ากดั 

4. นายอนนัต์ เกตพุิทยา 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

60 - 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 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
บมจ. บริหารสินทรัพย์ ทา่เรือดอนสกั-สมยุ  
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี ้
บมจ. ศภุาลยั  
บจก.จดัหางาน เดอะบิลเลี่ยน โซลชูัน่  

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ณ วันที่ 14 
ธ.ค. 2554) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

5. นายจมุพล รอดค าด ี
รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ 
Art & Culture Consultant 
รองอธิการบดี 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. นางสาวอษุณี เกิดพึง่บญุประชา 
กรรมการ 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- DAP 9/2004 

2.33 % พี่น้อง 2546-ปัจจบุนั 
2536-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ ากดั 

7. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 

  44 - ปริญญาตรี คณะมณัฑนศิลป์  
ออกแบบผลติภณัฑ์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

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

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จ ากดั  

8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัน่ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
 

  40 ปริญญาโท Master in Business 
Administrative (Finance),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2552–ปัจจบุนั 
 
2551-2552 
2545-2551 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละ
การเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
Financial Controller 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท HAVI Food (Thailand)จ ากดั 
บริษัท Givaudan (Thailand)จ ากดั 

9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  44 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์  
ออกแบบประยกุต์ศลิป์  
สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 

0.006% - 2551-ปัจจบุนั 
2537- 2551 

กรรมการผู้จดัการ        
ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจ         

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 
 

  45 ปริญญาโท MA.   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

0.006 % - 2552-ปัจจบุนั 
2536 - 2552 

รองกรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(ณ วันที่ 14 
ธ.ค. 2554) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการบริหาร 

41 ปริญญาตรี วรสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 

12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  39 ปริญญาโท  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

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

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้อ านวยการหนว่ยธุรกิจ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 

13. นางวรพร  ตรีศิริเกษม 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

34 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โฆษณา 
จฬุลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  
 

100 หุ้น ญาต ิ 2554-ปัจจบุนั 
2552-2553 
 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้อ านวยการส านกังาน
กลาง 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1.2 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

 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. เซ็ทอัพ 
โซลูช่ัน 
โดย บจ.พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 

บจก. เอ็กซ์โปซิช่ัน 
เทคโนโลยี 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั /, //, /////        

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, ///, //// /, //// /, //// /, //// //, ///, ////  //,  //// 
3. นางสรีุย์ คณุาวงศ์ //, //// //, ///, //// //, ///, //// //, //// //, ////   //,  //// 
4. นางสาวอษุณี เกิดพึง่บญุประชา //  ///      

5. นายอนนัต์ เกตพุิทยา //, /////    //    

6. นายจมุพล รอดค าดี //, /////        

7. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์ ///    //, /// ///   

8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัน่ ///        

9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี ///        

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ ///        

11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ ///        

12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ ///        

13. นางวรพร  ตรีศิริเกษม ///        

14. นายพิทกัษ์  พงษ์หิรัญเจริญ       //, ///  

15. นางสาวศศิวิมล เลศิอ านวยพร       //, ///  
 

หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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                    เอกสารแนบ 2 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

บริษัทย่อย 

บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์  

บจก. ดิอายส์ 

 

บจก. เวิร์คแมนชิพ 
เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน ซีเอ็ม  
ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอ็กซ์โปซิช่ัน 
เทคโนโลยี 

บจก. เซ็ทอัพ 
โซลูช่ัน 
โดย บจ.พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 
 

1..นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ /, //// /, //// /, //// //, ///, //// //, ////  
2. นางสรีุย์ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, //// //, ////  //, ////  
3.นางสาวอษุณี เกิดพึง่บญุประชา ///    //  
4.นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์   //, /// ///   
5. นายพิทกัษ์  พงษ์หิรัญเจริญ      //,///, //// 
6.นางสาวศศิวิมล เลิศอ านวยพร      //, ///, //// 

 

                   หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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   รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 

รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดค าด ี  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอนันต์   เกตุพิทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุใินด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การบญัชี และ
การเงิน โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์ 

ในรอบบญัชีปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้ก ากบัดแูล ตามข้อก าหนดที่ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) 
วา่ด้วย ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2554, การสอบทาน
ให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกับรรษัทภิบาล, การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และ
ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพ รวมทัง้พิจารณาเปิดเผยข้อมลูของบริษัทกรณีการเกิดรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฎิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2554 มีการประชมุกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ และกรรมการทกุทา่นได้เข้าร่วมการประชมุครบถ้วน การ
ประชมุในแตล่ะครัง้จะประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี, ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุป
สาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงันี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2554 ของบริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) และ
งบการเงินรวมของ CMO Group กบัฝ่ายบริหาร โดยได้มีการเชิญผู้สอบบญัชีมาประชมุและชีแ้จงข้อซกัถามเก่ียวกบั
การจดัท างบการเงินตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี ก่อนทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณา
ให้ความเห็นชอบวา่งบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานโดยถกูต้องตามควร ตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้มีการเปิดเผยข้อมลูที่มีนยัส าคญัตอ่งบการเงินในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว เพื่อ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ ก่อนน าสง่ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาอนมุตัิแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน
ตรวจสอบในด้านการด าเนินงาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
และพิจารณารายงานตา่ง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองการตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พื่อให้บรัษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี รวมทัง้
ให้เกิดความเหมาะสมกบัแนวทางการด าเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป เพื่อให้บริษัทปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัิ กฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้สง่ตวัแทนเข้าร่วมอบรมสมัมนากบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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5. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการท ารายการระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลหรือนิติบคุคลที่
เก่ียวโยงกนั เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. พิจารณาความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจะเกิดขึน้กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาความเสีย่งเหลา่นัน้ เพื่อหามาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

7. พิจารณาคดัเลอืก, เสนอแตง่ตัง้ และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ซึง่จาก
การพิจารณาคณุสมบัติของผู้สอบบญัชีแล้ว พบวา่มคีวามถกูต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ และเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และได้รายงานผลการประชมุทกุครัง้ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ การด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 มีระบบการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในไมม่ี
รายการท่ีเป็นผลกระทบตอ่บริษัทท่ีเป็นสาระส าคญั และได้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
              
                     รองศาสตราจารย์จมุพล  รอดค าดี 
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แบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของ 

บริษัท ซีเอม็โอ จ ากัด (มหาชน) 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัที่  7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนีจั้ดท าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที่  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

                 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็น
รากฐานท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะ
หรือปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายในด าเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้าง
บรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นของระบบการควบคุม
ภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารใหค้วามส าคญัต่อความซ่ือสัตยสุ์จริตและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การ
จดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม การก าหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้  
          
 
1.1     คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
 
 บริษทัฯไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนท่ีสามารถวดัผลได ้  โดยทีมผูบ้ริหารจะก าหนด
นโยบายร่วมกนั และมอบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละหน่วยงานหารือร่วมกนัในหมู่พนกังานภายใตส้งักดัของตน
ถึงวิธีการในทางปฏิบติัเพ่ือใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานมีอ านาจในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ ตามความเหมาะสม  โดยบริษทัฯมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ าเนินการอยา่งรอบคอบ 
และไดพิ้จารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึงการใหส่ิ้งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีเกิน
สมควรแก่พนกังานในลกัษณะท่ีอาจน าไปสู่การกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
บริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 
ทีมผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นๆ ก่อนแจง้แก่พนกังานเพ่ือน าไปยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตน เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้า่เป้าหมายท่ีตั้งไว้
นั้นสามารถปฏิบติัตามไดจ้ริง และไม่ก่อใหเ้กิดช่องทางในกระท าอนัมิชอบใดๆ เพียงเพ่ือใหมี้ผลงานบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวน้ั้นๆ  
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1.3     บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
บริษทัฯ มีการจดัท าแผนผงัองคก์ร และก าหนดหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจนและมีการกระจายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหแ้ก่แต่ละหน่วยงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการจดัประชุมทุกหน่วยงานเพ่ือช้ีแจงปัญหา และสรุปรายงานใหผู้บ้ริหารทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน  
                         
1.4     บริษทัมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่  
   มี  ไม่มี 
 
บริษทัฯไดมี้การจดัท าจรรยาบรรณและระเบียบขอ้ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูบ้ริหารของบริษทัฯมี
นโยบายท่ีใหค้วามส าคญักบัความมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการ
สอดแทรกจริยธรรมกบัการด าเนินงาน  อีกทั้งบริษทัฯยงัมีการก าหนดบทลงโทษท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณี
ท่ีพนกังาน หรือผูบ้ริหารปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯอยา่งชดัเจน 
 
1.5   บริษทัมีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ 
และการบริหารทัว่ไปท่ีรัดกุมและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 
  ใช่   ไม่ใช่ 
 
บริษทัฯได้ก าหนดขอบเขต และอ านาจด าเนินการตลอดจนวงเงนิในการอนุมตัขิองผู้ที่เกีย่วข้องไว้อย่างชัดเจน  
และมคีวามเป็นอสิระต่อกนั ในบางระบบงาน  
 
1.6 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพ่ือประโยชนข์อง
บริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
บริษทัฯ เนน้การผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั  อาจพิจารณาไดจ้าก
ความสามารถของบริษทัฯในการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวกบัลูกคา้ส่วนใหญ่ได้
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ส่วนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มด าเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเส่ียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสตัย ์ และจริยธรรม บริษทัขยายงานอยา่งรวดเร็ว
เกินไปท าใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้ หรือการก ากบัดูแลไม่ทัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ท าใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะน าพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง  ดงักล่าวไดน้ั้น ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งด าเนินการต่อไปน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู ่ หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of 
risk) 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of 
risk) 
(3) ก าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
          
 

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัความ
เส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
   มี   ไม่มี 
 
แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตบ่ริษัทฯ จดัให้มีการประชมุทัง้ในระดบัผู้บริหาร และระดบัปฏิบตักิารอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา พร้อมทัง้ประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทัว่ไป และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

 
2.2   บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะท าใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน  
   มี   ไม่มี 
 
มีทั้งในส่วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขั้นตอนการจดัประชุมตามท่ีกล่าวแลว้ตามขอ้ 
2.1 
 
2.3   บริษทัก าหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการใน
การลดความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
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ในการประชุมผู้บริหารในแต่ละเดือนนัน้ จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามก าหนด 
 

2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว ้
ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบ และปฎิบติั
ตามมาตรการดงักล่าว 
 
2.5    บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไวใ้ช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
มีการตดิตามโดยการท่ีแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฎิบัตงิานตามแผนงานที่ก าหนด
ในที่ประชุมที่จัดขึน้ทุกเดือน 
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ส่วนที่  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัเพ่ือใหบ้ริษทัมัน่ใจว่าแนวทางท่ี
ฝ่ายบริหารก าหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 
(1) การก าหนดอ านาจ และระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระท าท่ีทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
(4) การก าหนดวิธีการเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
         
 
3.1 บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 
บริษัท ฯ ได้มีการจัดท าคู่ มืออ านาจด าเนินการเป็นลายลักษณ์อกัษรซ่ึงมีการก าหนดวงเงนิอ านาจอนุมัตขิอง
ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  

 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมติั (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ (3) 
หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น  
    ใช่  ไม่ใช่ 
 
บริษทั ฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ท่ีในการอนุมติั, หนา้ท่ีในการบนัทึกบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ท่ีในการ
จดัเกบ็ทรัพยสิ์นออกจากกนั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดการคานอ านาจกนั และเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั  
 
3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
บริษทัมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่   
 
การกระท าธุรกรรมดงักล่าว  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือท าการอนุมติั โดยบริษทั ฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
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3.4 ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้นไดก้ระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียใน 
ธุรกรรมนั้นเท่านั้นใช่หรือไม่ 
   ใช่                                ไม่ใช่   
 

การพจิารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม 
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียง 
 
3.5   ในกรณีท่ีมีการท าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้  านึงถึงประโยชนสู์งสุดของบริษทั
เป็นส าคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 
                 ใช่                              ไม่ใช่    
 
ในการพิจารณาขั้นตอนการอนุมติัรายการ จะตอ้งมีการจดัจดัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยละเอียด ก่อนจดั

ใหมี้การประชุม เพื่อหาขอ้สรุปในการพิจารณา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดแก่บริษทั ฯ และถูกตอ้งตาม

หลกัปฏิบติัท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 
3.6   ในกรณีท่ีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น 
การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม การค ้าประกนั) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอด
ระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้)  
    ใช่                               ไม่ใช่                
  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหฝ่้ายบญัชีและการเงินท าหนา้ท่ีในการติดตามวา่คู่สญัญาไดมี้การปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลง
กนัไว ้ ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนักบับริษทัฯ อน่ึง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานท่ีคอย
ตรวจสอบความถกูตอ้งของธุรกรรมนั้นๆ อีกคร้ัง เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 
     
3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้งดงักล่าวน าโอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 
 

   ใช่                                     ไม่ใช่       



   บริษทั ซีเอ็มโอ จ ำกดั (มหำชน) 

 108 

บริษทัฯ ยดึถือหลกัปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้ โดยมีนโยบายไม่ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งน าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  
 
3.8 ในกรณีท่ีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทั
ยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดทิศทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่      
 
บริษทัฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยโดยมีกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทัยอ่ย เพ่ือท าการก าหนดนโยบายใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทาง
ธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษทั และสามารถด ารงอยูไ่ดด้ว้ยผลงานของแต่ละบริษทั 
 
3.9   บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือ
ลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั  
     มี   ไม่มี 
 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนิติกรข้ึน เพ่ือใหค้ าปรึกษาและดูแลเก่ียวกบัขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆใหถู้กตอ้งตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าใน
ลกัษณะนั้นอีก หรือไม่ 
     มี                                             ไม่มี         ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 
 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงั เพ่ือมิใหเ้กิดการกระท าท่ีขดัแยง้ต่อขอ้กฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ  
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ส่วนที่  4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัไม่วา่จะเป็นส าหรับกรรมการผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอ้มลูท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่วา่
จะเป็นขอ้มูลทางการเงินหรือขอ้มลูอ่ืน  ดงันั้น การส่ือสารขอ้มลูดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งและเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 
ขอ้มลูท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) มีเน้ือหาท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเกบ็ท่ีดี 
         
 
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มลูท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอเพ่ือให้
คณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มลูท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 
     ใช่   ไม่ใช่ 
บริษทัฯ จดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมทุกคร้ัง  เพ่ือให้
การพิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบและสมบูรณ์  
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มลูท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด ใช่หรือไม่ 
     ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย….7.…วนั   ไม่ใช่ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผลเป็นตน้ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
 
การจดัประชุมกรรมการในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ บนัทึก
รายละเอียดการซกัถามหรือขอ้สงัเกตในเร่ืองท่ีพิจารณาในท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุม โดยมี
รายละเอียดตามควรท่ีท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได ้
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4.4 บริษทัจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บ
แจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 
ใช่หรือไม่ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
  
 บริษทัฯ จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีท าใหบ้ริษทัแสดงผล
ประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
    ใช่  ไม่ใช่ 
 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั 
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ส่วนที่  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษทัจะด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอยา่ง
สม ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ ระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่ง
ทนัท่วงที  
          
 
5.1 กรณีท่ีบริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
     ใช่                                     ไม่ใช่     
 
บริษัทฯ มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละครัง้เพ่ือประเมนิผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้แตแ่รกหรือไม ่  พร้อม
จดัท าข้อมลูสรุปเชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ กบัแผนงานท่ีวางไว้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ ท่ีประชมุจะพิจารณาถึงจดุอ่อนและจดุ
แข็งของการด าเนินงานในไตรมาสท่ีผ่านมา โดยในปี 2554 มีการประชมุทัง้ 5 ครัง้  อนึง่ บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการประชมุผู้บริหารเป็นประจ าทกุเดือน 
เพ่ือพิจารณาผลประกอบการเป็นรายเดือน หากเกิดกรณีท่ีผลงานต ่ากวา่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ท่ีประชมุจะพิจารณาร่วมกนัถึงสาเหตแุละวิธีการแก้ไขเพ่ือ
ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานและเพ่ือป้องกนัไม่ให้เหตกุารณ์ในลกัษณะเดียวกนันัน้เกิดขึน้อีกใน
อนาคต 

 
5.2 กรณีท่ีผลการด าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ บริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
     ใช่                                     ไม่ใช่     
 
เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จารณาหาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความแตกต่างนั้นแลว้ ท่ีประชุมจะร่วมกนัเสนอวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเพ่ือใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัตามต่อไปไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 
5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสม ่าเสมอใช่หรือไม่ 
     ใช่   ไม่ใช่ 
 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ

การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายใน โดยใหมี้การตรวจสอบระบบงานหลกัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ าหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่    
 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจดัตั้งนั้น ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  หากพบ
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการควบคุมภายในจะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาโดย
บรรจุไวเ้ป็นวาระในการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
 
5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
  ใช่                                     ไม่ใช่       
 
บริษทัฯ ไม่เคยพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น การฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือการกระท าท่ีผิดปรกติอนัจะ
กระทบต่อช่ือเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอยา่งมีนยัส าคญั แต่หากพบขอ้พกพร่องดงักล่าว 
หน่วยงานตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาด าเนินการแกไ้ขร่วมกบั
คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่ 
 
บริษทัฯ มีการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในแต่ละคร้ัง และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานสรุปผลในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  
 
5.7 บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
ทุจริต หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบ
ต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือไม่ 

 ใช่   ไม่ใช่   
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กรณีท่ีพบขอ้บกพร่องจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจะแจง้ต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะเป็น
ผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาด าเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่ง
ทนัท่วงที 


