






“คนดีท ําให้คนอื่นดีได้

หมายความว่าคนดี

ทํ าให้เกิดความดีในสังคม

คนอื่นก็ดีไปด้วย”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ถ่ายภาพโดย เสริมคุณ คุณาวงศ์



01

02

สารบัญ
สาส์นจากประธานกรรมการ	 6

คณะกรรมการบริษัท	 10

คณะผู้บริหารบริษัท	 12

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 14

01	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 16

02	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 24

03	 ปัจจัยความเสี่ยง	 62

04	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 70

05	 ผู้ถือหุ้น	 76

06	 นโยบายเงินปันผล	 78

07	 โครงสร้างการจัดการ	 80

08	 การก�ากับดูแลกิจการ	 92

09	 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ	 110

10	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง		 120

11	 รายการระหว่างกัน	 126

12	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 130



03

04

13	 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	 138

14	 งบการเงิน	 140

ภาคผนวก
เอกสารแนบ	1	 198

	 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุม
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	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย



สาส์นจากนายเสรมิคณุ คณุาวงศ์ 
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)
สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

ในปี 2559 นับเป็นปีที่ เศร ้าที่สุด เป ็นปีที่สูญเสียครั้งใหญ่ของพวกเราชาวไทยทุกคน เมื่อ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม 2559 แม้เวลานี้จะ
ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ตาม แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังเศร้าโศกไม่คลายที่พระมหากษัตริย์ อันทรงเป็นที่รักเคารพยิ่ง 
เปรียบเสมือน “พ่อ” ของคนไทยทั้งประเทศ ได้จากไป 

ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่ม บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ขอแสดงความอาลัย และ ถวายความ
เคารพ พร้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย  
พระองค์สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ 

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตพนักงานเครือ 
ซเีอม็โอ ทีไ่ด้มโีอกาสท�างาน เนือ่งในวโรกาสต่างๆ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่ได้มกีารน�าภาพ
ความประทับใจในงานต่างๆ มาไว้ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2559 เล่มนี้ด้วย

ในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 ซ่ึงเป็นปีท่ี ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งธุรกิจ ในฐานะผู้น�าครีเอทีฟ 
อีเว้นท์อันดับ 1 ของประเทศ จึงจัดงาน “30 ปี CMO Group - The Endless Evolution” ขึ้นบนพื้นที่กว่า 550 ตารางเมตร  
ในวันที่ 2-10 กรกฎาคม ที่ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพ่ือ โชว์ศักยภาพงานครีเอทีฟของไทย  
โดยงานนี้ บริษัทฯ จัดแสดงไอเดีย ด้วยเทคโนโลยีระบบภาพ แสง เสียง และมัลติมีเดียที่ทันสมัยที่ใช้ในงานอีเว้นท์ระดับโลก 
น�ามาผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์ โดยฝีมอืคนไทยน�ามาจดัให้ผูเ้ข้าร่วมชมงานได้มีประสบการณ์ร่วมกนัครัง้แรก ซึง่กไ็ด้
รับผลตอบรับที่ดี และท�าให้ CMO Group เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) โดยบริษัทฯ ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ  
โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลักๆ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1. รักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์ เอเจนซ่ี อันดับ 1 ของประเทศ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถ และ
ศักยภาพของบุคลากร ให้มีไอเดียสร้างสรรค์ ใหม่ๆ เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าตลอดจนน�าเทคนิคที่ทันสมัยมาใช้ในธุรกิจ ทั้งในแง่
ของการเป็นผู้บริหารการจัดงาน และในกลุ่มของงานด้านบริการระบบภาพ แสงและเสียง แบบครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยมีผลงานทั้งในกลุ่มงานอีเว้นท์ด้านกีฬา และกลุ่มงานคอนเสิร์ต 



กลยุทธ์ที่ 2. ด�าเนินงานพัฒนาธุรกิจที่เป็นแหล่งท่องเท่ียว (Tourist Attraction) เพื่อสร้างรายได้ประจ�าให้เกิดการเติบโต
ที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบนี้ 2 ธุรกิจ ด้วยกัน ได้แก่ “หิมพานต์ อวตาร” ซึ่งเป็นการแสดง
วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ผสานเทคโนโลยีทันสมัย ในรูปแบบ 4 มิติ ที่ส�าคัญคือ ยังน�าเสนอปรากฏการณ์ใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า  
“The Spectacular Walk Through 4D Experience” ครั้งแรกของไทยและอาเซียน ท�าให้ผู้เข้าร่วมชมเสมือนหนึ่งเดิน
ทางท่องโลกแห่งจินตนาการ โดยจะตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี (Show DC) พระราม9 นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจสวนสนุก  
“อิเมจิเนีย เพลย์แลนด์” (Imaginia Playland) ที่เที่ยวส�าหรับเด็กตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Entertainment) และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) มากขึ้น เพื่อสอดรับกับ 
แนวโน้มของเทรนด์การจัดอีเว้นท์ที่เริ่มจะน�าเอาเรื่องของ Lifestyle ไม่ว่าจะเป็นความสนใจในเรื่องของศิลปะ, แฟช่ัน,  
ปาร์ตี้ เข้ามามีบทบาทในการน�าเสนองานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีท�างานในด้านนี้ อยู่แล้ว ได้แก่  
“มิวส์ คอร์ปอร์เรชั่น” (Muse Corporation) และ “โมเมนตัม เอส” (Momentum S) 

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความผันผวน จากปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่ด้วย
นโยบายการบริหารงานที่ให้ความส�าคัญเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนในทุกๆ ด้าน บวกกับการบริหารความเสี่ยง เพิ่มความ
ระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน และด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและปรับตัวตามสถานการณ์อยู่ตลอด ส่งผลให้ปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,200 ล้านบาท ลดลง 158 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.64% และมีผลขาดทุนสุทธิ 29.95 ล้านบาท  
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รายได้ทีล่ดลงเนือ่งมาจากผลกระทบจากการยกเลกิ และเลือ่นการจดักจิกรรมด้านบนัเทงิ
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งส่งผลต่อบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ที่ท�าธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ระบบภาพ แสง และเสียง ซึ่งเป็น
ธุรกิจในเครือ แต่ในส่วนรายได้เฉพาะกิจการ CMO นั้น สามารถท�ารายได้ 638 ล้านบาท ถึงแม้จะมีรายได้ลดลงจากปีก่อน 
แต่ด้วยการปรับกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนที่ดี ท�าให้บริษัทฯ พลิกกลับมามีก�าไรอยู่ที่ 42.43 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 คาดว่าจะเป็นปีทองของธุรกิจอีเว้นท์ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนจะกลับมาจัดกิจกรรมการตลาด 
เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะในกลุ่มงาน Entertainment เช่น งานคอนเสิร์ต และโชว์ต่างๆ ท่ีมีการเลื่อนมา
จากปี 59 นอกจากนี้ ธุรกิจอีเว้นท์ไทย จะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น ในตลาด CLMV (กัมพูชา,ลาว,เมียนมาร์ และเวียดนาม)  
ซึง่จะรกุตลาดไปพร้อมกบัแบรนด์ของไทยทีม่แีผนจะขยายงานในต่างประเทศ ท�าให้ต้องมกีารจดักจิกรรมการตลาด ส่งผลให้ 
ภาพรวมอีเว้นท์เติบโตไปด้วย

สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ที่สนับสนุน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกฝ่ายที่ทุ ่มเทในการท�างานอย่างดีเยี่ยม  
เพ่ือรักษาและขยายฐานบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และผมขอให้ทุกท่านเช่ือมั่นว่า ผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะร่วมแรง
ร่วมใจกันด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และนโยบายของบริษัทฯ พร้อมกับจะน�าพา CMO ให้โดดเด่นในตลาดอาเซียน  
ให้สมกับความไว้วางใจของลูกค้าและผู้ถือหุ้นที่มอบให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ 

หน่วย : พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 	 	 2556	 2557	 2558	 2559	 2556	 2557	 2558	 2559

ผลการด�าเนินงาน:	 	 	 	 	 	 	 	

 รายได้จากการให้บริการ 1,095,335 1,357,653 1,357,654 1,199,653 630,176 648,718 648,718 637,646

 รายได้รวม 1,103,535 1,365,233 1,365,233 1,201,453 666,976 665,690 665,690 720,250

 ต้นทุนการให้บริการ 847,943 1,068,010 1,068,009 998,015 528,101 542,715 542,715 551,582

 ก�าไรขั้นต้น 247,392 202,160 289,644 201,638 102,075 72,321 106,003 86,064

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 181,223 210,012 210,012 203,289 92,997 107,847 107,847 111,267

 ดอกเบี้ยจ่าย 18,514 34,442 34,442 27,992 8,107 12,969 16,100 14,140

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14,780 18,533 18,533 2,107 3,328 9,825 1,512 828

 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 33,264 26,939 34,237 (29,950) 34,443 (27,590) (2,484) 42,433

ฐานะทางการเงิน:        

 สินทรัพย์รวม 965,799 1,172,551 1,172,551 1,151,561 557,274 660,233 660,233 742,910 

 หนี้สินรวม 578,855 730,913 730,913 679,132 260,669 403,966 403,966 368,257 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 386,944 441,638 441,638 472,429 296,605 256,267 256,267 374,652 

อัตราส่วนทางการเงิน:        

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 22.59% 21.33% 21.33% 16.81% 16.20% 16.34% 16.34% 13.50%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 6.04% 5.82% 5.77% -1.12% 1.44% -0.28% -0.28% -3.95%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 3.04% 1.98% 2.52% 2.50% 5.47% -0.38% -0.38% 6.65%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.80% 6.83% 7.75% -6.34% 12.12% -0.97% -0.66% 11.33%

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.14 0.14 -0.16 0.18 (0.01) (0.01) 0.17

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.83 0.62 0.62 0.61 1.03 0.77 0.77 0.97

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 1.50 1.66 1.66 1.44 0.88 1.58 1.58 0.98
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 หน่วย	 2556	 2557	 2558	 2559	 2556	 2557	 2558	 2559

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน	

(Liquidity	ratio):

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.83 0.68 0.62 0.61 1.03 0.96 0.77 0.97

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 3.87 3.36 4.30 4.27 3.10 2.92 3.27 3.24

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (AR Date) วัน 94.36 108.50 84.83 85.38 117.68 125.16 111.47 112.82

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้  เท่า 6.27 4.68 4.91 5.01 5.85 5.05 4.44 4.19

 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (AP Date) วัน 57.46 76.95 73.26 72.89 61.50 71.33 81.15 87.04

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร	

(Profitability	ratio):

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 22.59% 18.92% 21.67% 16.81% 16.20% 12.43% 16.34% 13.50%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 6.04% -2.04% 5.77% -1.12% 1.44% -9.48% -0.28% -3.95%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 3.04% -3.06% 1.97% -3.46% 5.47% -4.74% -0.38% 6.65%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.80% -8.90% 6.83% -9.07% 12.12% -9.95% -0.97% 13.45%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน	(Efficiency	ratio):

 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.90% -3.11% 2.34% -3.57% 6.72% -4.73% -0.39% 6.05%

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 1.28 1.02 1.19 1.03 1.23 1.00 1.02 0.91

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financail	ratio):

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.50 2.26 1.66 1.44 0.88 1.37 1.58 0.98

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 4.02 -0.09 2.53 0.01 5.66 -1.88 0.94 4.06

 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 57.35% -59.40% 7.21% -6.16% 55.38% -70.32% -78.22% 6.02%
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อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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01 นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธรุกจิ
1.1 วสิยัทัศน์ 

วิสัยทัศน์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ชั้นน�าแห่งอาเซียน ผ่านการสื่อสารด้วย

ฝีมือระดับโลก”

วัตถุประสงค์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจร ด้วยความคิด

สร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

1.2 การเปลีย่นแปลง 
 และพัฒนาการทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

2534 โดยนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภทงาน

บันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting,  

Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและ 

การแสดงสินค้า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริมการตลาด 

และส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย (Marketing & Promotion) ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจ�านวน 4 คน  

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทแสดงได้โดย

สังเขป ดังต่อไปนี้
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2533
พฒันาการทีส่�าญั

บริษัท พรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส์ จ�ากัด (ใน

ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั พีเอ็ม เซน็เตอร์ จ�ากดั 

หรือ “พีเอ็ม”) ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการ

สนับสนุนทางด้านเคร่ืองมือส�าหรับการแสดงและ

การน�าเสนอแก่ดิอายส ์

2534
พฒันาการทีส่�าญั

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด ได้รับการจัดตั้ง

ขึ้น เพื่อให้บริการบริหารการจัดงาน ซึ่งนับได้ว่าใน

ช่วงนัน้ บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูบ้กุเบกิธรุกจิให้บรกิาร

บริหารการจัดงานในประเทศไทย 

2529
พฒันาการทีส่�าญั

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้จัดต้ังบริษัท ดิอายส์ 

จ�ากัด (หรือ “ดิอายส์”) ขึ้นเป็นบริษัทแรกในกลุ่ม

บริษัท เพื่อให้บริการผลิตสื่อประเภทมัลติมิเดีย 

และมัลติวิชั่น ในขณะนั้นนับได้ว่าดิอายส์เป็นหนึ่ง

ในบรษิทัผูใ้ห้บริการผลติประเภทสือ่มลัติมเิดีย และ

มัลติวิชั่น ชั้นน�าของประเทศไทย

2535
พัฒนาการทีส่�าญั

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด ได้รับการจัดตั้ง

ขึ้น เพื่อให้บริการบริหารการจัดงาน ซึ่งนับได้ว่าใน

ช่วงนัน้ บรษิทัฯ เป็นหนึง่ในผูบ้กุเบกิธรุกจิให้บริการ

บริหารการจัดงานในประเทศไทย 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่�าคญัของกลุม่บรษิทั
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2537
พฒันาการทีส่�าญั

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ

กลุ่มบริษัท โดยการจัดตั้งกลุ่มบริษัท เอส. คิวบิค 

ขึน้มาแทนกลุม่บริษัทดิอายส์ และมกีารจัดต้ังบรษิทั 

เอส. คิวบิค จ�ากัด ขึ้นเพ่ือถือหุ้น และท�าหน้าที่

ควบคมุและดแูลงานทางด้านการเงิน การบญัช ีและ

การตรวจสอบภายในของแต่ละบริษัทภายในกลุ่ม 

2542
พฒันาการทีส่�าญั

ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนอเพิ่มมากขึ้น 

โดยการให้บริการผลิตสื่อประเภท วีดีโอ 3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนราม่า  

เกมส์คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทั้งแก่บริษัทอื่นๆ ภายในเครือ และ

ลูกค้าภายนอก 

ในปีเดยีวกนั บรษัิทฯ ได้จดังานประชมุสหพนัธ์บรรณารกัษ์นานาชาตปิระจ�าปี  

ครั้งที่ 65 (the 65th Annual Conference of the International  

Federation of Library Association) ซ่ึงมีบรรณารักษ์กว่า 2,000 คน  

จากทั่วโลกมาร่วมประชุมด้วย

2546
พัฒนาการทีส่�าญั

กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนและการถือหุ้นครั้งใหญ่เพื่อ

เตรยีมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ (หรอื “mai”) โดยการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 

ล้านบาท ตามล�าดบั นอกจากนี ้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุน้ของ

กลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็มและดิอายส์ ในสัดส่วนร้อย

ละ 99.997 และ 99.84 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของแต่ละบริษัทตาม

ล�าดับ ส่วน บริษัท เอส. คิวบิค จ�ากัด นั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

และบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในเดือนธันวาคม 2546 และ

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CM Organizer 

Public Company Limited)”
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2547
พฒันาการทีส่�าญั

บริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ 

จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสัดส่วนร้อยละ 

99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 135 ล้าน

บาท (เดมิ 39.90 ล้านบาท) และได้เพิม่เงนิลงทนุใน

บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์

ในสดัส่วนร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระ

แล้ว 15 ล้านบาท (เดิม 5 ล้านบาท) 

2551
พฒันาการทีส่�าญั

บริษัทฯได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กซ์โปซิ

ชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึ่งให้การบริการในด้านการติด

ต้ังระบบสาธารณโูภคทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัอเีว้นท์ โดยบรษิทัฯถือหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 40 และในปีน้ีบรษัิทฯ ประสบความความส�าเรจ็ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 

ด้านแนวคิด ส�าหรับพาวิลเลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau 

International des Expositions: BIE จากผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน 

Expo ระดับนานาชาติในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ 

สเปน โดยมีผู้ออกงาน 102 ประเทศทั่วโลก 

2554
พัฒนาการทีส่�าญั

บริษัทฯมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น “บริษัท ซี

เอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)” เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ

ไปยังงานประเภทอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มแผนกงาน

ใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และการ

รวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)
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2557 
พฒันาการทีส่�าญั

ทุกบริษัทในเครือ CMO Group ได้ย้ายเข้ามารวม

กันทีโ่ครงการ Bangkok Creative Playground ซึง่

ถอืเป็นการเสรมิสร้างศักยภาพในการท�างานของบคุ

คลากรภายในและธุรกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงการ

สร้างการรับรู้และการยอมรับต่อคู่ค้าของบริษัทฯ

และกิจการในเครือถึงความพร้อมในทุกๆ ด้าน

2558
พฒันาการทีส่�าญั

บริษัทฯ ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการลงทุนร่วมเพื่อเปิด 2 บริษัทใหม่กับ

ธุรกิจใหม่ 1. บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้บริการด้านการจัดคอนเสิร์ต 

2. บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ประเภทธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดง

ที่ผสมผสานเทคโนโลยี จัดโชว์ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบริษัท ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 70 และ 50 ตามล�าดับ และเปิดธุรกิจ Imaginia Playland 

ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นกิจการสวนสนุกแนวใหม่ส�าหรับเด็ก

2559
พัฒนาการทีส่�าญั

บรษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 255,462,733 บาท 

โดยการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
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บมจ. ซีเอ็มโอ

บจก. ดิ อายส์

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

บจก. เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี

บจก. โมเมนตัม เอส

บจก. มิวส์ คอร์ปอเรชั่น

บจก. ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป

99.99%

99.95%

40%

56.99%

69.99%

50%

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก การเข้าลงทุนจะ

พิจารณาทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงศักยภาพของธุรกิจท่ีเข้าลงทุน และการส่งเสริมกับธุรกิจในปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทน เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อดูแลและติดตามการบริหาร

งานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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02 ลักษณะ
การประกอบธรุกจิ
2.1 โครงสร้างรายได้

ตารางจ�าแนกรายได้จากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2556 - 2559 

	 ประเภท	 2556	 2557	 2558	 2559

	 ของรายได้	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงาน 641.76 54.24% 592.64	 55.15% 676.72 49.44% 709.28 59.13%

รายได้จากการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ 489.18 41.34% 434.56 40.44% 669.08 48.88% 471.97 39.34%

รายได้จากการให้บริการ 

 ทางด้านการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ 36.55 3.09% 26.25 2.44% 19.18 1.40% 18.30 1.53%

รายได้จากการออกแบบ ตกแต่ง และก่อสร้าง 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

รายได้จากธุรกิจดนตรีและบริหาร ศิลปิน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

รายได้จากธุรกิจสื่อการตลาด 15.79 1.33% 21.16 1.97% 3.79 0.28% 0 0.00%

รวม		 1,183.28	 100%	 1,074.61	 100%	 1,368.77	 100%	 1,199.65	 100%

ตารางจ�าแนกรายได้ของบริษัทตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2556-2559

	 รายได้	 2556	 2557	 2558	 2559	

	 ของบริษัท	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

 • รายได้จากภาครัฐ 89.37 14.00% 109.93 18.47% 98.97 15.26% 151.82 22.70%

 • รายได้จากภาคเอกชน 540.81 84.75% 471.71 79.24% 525.26 80.97% 485.82 72.64

 • รายได้อื่น 7.98 1.25% 13.64 2.29% 24.50 3.78% 31.18 4.66%

	รวมรายได้		 638.16	 100%	 595.28	 100%	 648.73	 100%	 668.82	 100%
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ตารางจ�าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2555 - 2558
	 	 2555	 2556	 2557	 2558	

	 รายได้ของบริษัท	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %	 มูลค่า	 %

	 	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)        

 - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด 340.5 53.36% 337.30 56.66% 325.49 50.17% 264.08 39.48%

  และส่งเสริมการจ�าหน่าย

 - รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ 56.02 8.78% 80.33 13.49% 77.27 11.91% 63.72 9.53%

 - รายได้จากงานนิทรรศการ 161.84 25.36% 73.53 12.35% 216.64 33.39% 186.69 27.91%

  และงานแสดงสินค้า

 - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9.33 1.44% 24.99 3.74%

 - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 23.05 3.61% 18.93 3.18% 0.00 0.00% 58.97 8.82%

 - รายได้จากงานออกแบบ 

  ตกแต่ง พิพิธภัณฑ์ 48.77 7.64% 71.55 12.02% 0.00 0.00% 58.97% 8.82%

 - รายได้จากงานสวนสนุก 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20.00 3.00% 34.23% 5.12%

 รายได้อื่นๆ 7.98 1.25% 13.64 2.29% 20.00 3.08% 31.18 4.66%

	 รวม		 638.16	 100%	 595.28	 100%	 648.73	 100%	 668.82	 100%

2.2 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ

1. ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการ (Event 

Management & Exhibition)

2. ธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ด้านแสง สี เสียง และภาพ (Equipment Ser-

vice)

3. ธรุกจิการให้บริการผลติสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ (Multimedia Production 

House)

4. ธุรกิจการให้บริการด้านการติดตั้งระบบสาธารณูโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัด

อีเว้นท์ (Utilities Service)

5. ธุรกิจการให้บริการด้าน Tourist Attractions

6. ธรุกจิให้บรกิารด้านการจัดงานสงัสรรค์แบบเฉพาะกลุม่ (Private Life Style 

Event Service)

7. ธรุกจิให้บรกิารด้านการจดังานคอนเสร์ิต งานแสง ส ีเสยีง มลัตมิเีดยี (Con-

cert with Light & Sound Show Concert)

8. ธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก (Playland)
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 ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการบริหารการจัดงานแบบครบวงจร (Turnkey Event 

Management) โดยขอบเขตการให้บริการบริษัทฯ จะครอบคลุมถึง

- การออกแบบสร้างสรรค์

- การวางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของ

ลูกค้า 

- การออกแบบชิ้นงาน 

- การให้ค�าปรึกษาในด้านการจดัหาและจดัเตรยีมพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับการ

จัดงานแสดงประเภทต่างๆ 

- การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง 

- การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า 

- การควบคุม 

- การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า 

- และบริหารงานแสดง 

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล

2.2.1 ธุรกิจการให้บริการ
บริหารการจัดงาน 
และการจัดแสดงนิทรรศการ 
(Event Management 
& Exhibition)
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  ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการด�าเนินงานให้ได้

มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าได้ก�าหนดไว้ ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจ�าแนก

ได้ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้คือ

1. การจดักจิกรรมทางการตลาดและส่งเสรมิการขาย (Corporate Marketing 

& Event)

2. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการ

ชั่วคราว (Museum & Exhibition) 

3. การจดักจิกรรมประเภทงานบนัเทงิสาธารณะและกจิกรรมพเิศษ (National 

& Public Event)

4. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition 

: MICE) 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ก. การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย 
 (Corporate Marketing & Even : CME)
 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือสื่อสารการ

ตลาดประเภทหนึ่งที่ส�าคัญ และถูกน�ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจต่างๆ ทั้งอุปโภค และ

บริโภค เน่ืองจากเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงของสินค้า

ให้กับผู้บริโภคได้ชัดเจน รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบสองทาง (two-

way communication) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเจาะกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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 บรษิทัฯ เน้นการจดักจิกรรมทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ์ (experiential 

marketing) เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดทีใ่ช้ในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัผูบ้รโิภค

ได้เกดิการมส่ีวนร่วมกบัสนิค้าหรอืแบรนด์นัน้ๆ มากกว่าการสือ่สารข้อมลูให้ผูบ้รโิภคได้

รบัข้อมลูแบบทางเดยีว การท�าการตลาดแบบสร้างประสบการณ์สามารถท�าให้ผูบ้ริโภค

มปีฏสิมัพนัธ์กบัสนิค้าในเชงิลกึ และท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจได้ถงึ brand value ของสนิค้า

นัน้ๆ ได้อย่างชดัเจน เป็นการจดักจิกรรมท่ีหลากหลายมากกว่า การจดักจิกรรมส่งเสรมิ

การตลาดอยา่งเดยีว ซึง่ท�าให้ธรุกิจ สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บรโิภคได้มากขึ้น 

และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงและถกูต้อง ตวัอย่างการจดักิจกรรมทีต้่องการ

สร้างการรับรู้ของสินค้าใหม่ จะต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มากกว่าการท�า 

launching event สินค้า แต่จะต้องมีการคิดในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท�า 

online marketing หรือ การใช้ social media ต่างๆ ที่สามารถ สร้างการรับรู้และ

ประสบการณ์ตรงในเง่มุมอื่นๆ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ลูกค้าจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างลกูค้ากลุ่มเป้า หมายหรอืตวัแทนจ�าหน่าย โดยอาจเป็นการจัดท�าเน่ืองในเทศกาล

พิเศษขึ้นในรูปแบบการสัมมนา และงานบันเทิง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการ

ตลาดและส่งเสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะสัน้ๆ เน้นการมส่ีวนร่วมของผูเ้ข้าร่วมงาน 

และการสร้างภาพพจน์ที่ดีและความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ต่อสินค้านั้นๆ ให้

แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

ผลงานการจดักจิกรมทางการตลาดทีโ่ดดเด่นของบรษิทัฯ	ในปี	2559	ทีผ่่านมา	ได้แก่

- Ford Ranger Nationwide Roadshow

- Huawei Mate 8 SEA Launch

- LINE Thank You Party 2016

- BFG Truck Launch

- Schaeffler Plant Opening 2016

- Perrier Sampling

- Mega Happy Kids 2016 / Mega Super Mom 2016

- Watson HWD Award 2016

- The Energy Hua-hin

- Homepro Expo ครั้งที่ 23-24

- True 4G Launch

- Nissan Promotion booth 2016

- TRUE สานพลังประชารัฐ

- 49 ปี Betagro
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ข. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์
 และงานนิทรรศการชัว่คราว (Museum & Exhibition) 
 การจัดนทิรรศการถาวรและนทิรรศการชัว่คราวนัน้ เป็นการจัดประชาสมัพนัธ์ ทาง

ด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละประเภทของงานแตกต่าง

กนั มุง่เน้นการอธบิายองค์ความรูเ้พือ่ตอบสนองวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ของแต่ละโครงการ 

บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างกระบวนการในการสื่อสารของนิทรรศการ ให้ผู้ชมบรรลุถึงจุด

ประสงค์ที่หน่วยงานที่เป็นลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้ เช่น การวางกลยุทธในการสื่อสาร การ

ออกแบบบรเิวณพืน้ท่ีจดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ส ีเสยีง และการแสดง การน�า

เทคนิคต่างๆ มาประกอบในการจัดแสดง เช่น Ghost Effect Hologram เป็นต้น การ

จัดงานนิทรรศการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

 1. นทิรรศการเพือ่การศกึษา เป็นการกระตุน้ หรอืจงูใจให้ผูช้มได้ทราบถงึความ

รู้ ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให้ผู้ชมเกิด

ความเข้าใจสามรถน�าวิทยาการนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและในชีวิตประจ�าวัน

2. นิทรรศการเพื่อการค้า เป็นการจัดแสดงให้ผู้ชมได้ศึกษาหาความรู้ ในขณะเดียวกัน

ก็มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆ เพื่อต้องการโฆษณาส่งเสริมการขายสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์เป็นการหวังผลทางการค้า

 ส�าหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู ้นั้น ถือเป็นงานนิทรรศการ 

ประเภทนิทรรศการถาวร บริษัทฯ ได้ด�าเนินการครอบคลุม ตั้งแต่งานออกแบบเนื้อหา

นิทรรศการ การออกแบบบรรยากาศภายใน และภายนอกอาคาร งานก่อสร้าง งาน

วางแผนบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาต่างๆ โดยมีทีม

งานที่ประกอบวิชาชีพโดยตรงเป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอน

ผลงานการจัดนิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์ และงานนิทรรศการ

ชั่วคราวที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้แก่

- บริหารศูนย์เรียนรู้ GISTDA

- BKI @ Money Expo Udon-Thani

- AP 2016@Terminal

- BBL@ME 2016

- BBL@มหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่ 34

- PFS @ ThaiFex 2016

- PF @ Skyline Wow Day

- มหกรรมบ้านธนาคารปี 2559 ครั้งที่ 1

- นิทรรศการสมเด็จพระราชินี

- นิทรรศการ NBTC Pavilion ในงาน ITU Telecom World 2016

- ThaiBev ThaiFex 2016

- ThaiBev Thailand Industry Expo 2016
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ค. การจดักจิกรรมประเภทงานบนัเทงิสาธารณะและกจิกรรมพเิศษ 
 (National & Public Event)
การจดักจิกรรมประเภทงานบนัเทงิสาธารณะให้กบัลกูค้า เพือ่ส่งเสรมิการขายในรูปแบบ

เฉพาะของแต่ละประเภทสนิค้า ซึง่ทีต้่องการกลุม่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก ส�าหรบั

การจัดงานให้กับลูกค้าราชการ จะเป็นการจัดงานตามนโยบายหรือแผนงานประจ�าปีที่

ก�าหนดไว้แล้ว หรอืเป็นกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ของกระทรวงนัน้ๆ เอง เป็นกจิกรรมเพ่ือ

ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกจิกรรมได้เป็นจ�านวนมาก โดยจะเป็นการจดังานขนาด

ใหญ่ มรีปูแบบงานหลากหลายรวมอยูด้่วยกนั จ�านวนวนัในการจัดกจิกรรมหลายวนั ซ่ึง

กิจกรรมประเภทนี้อาจจะเป็นได้ทั้งกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือเทศกาลในปีนั้น หรือ

กิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ�าทุกปี 

นอกจากงานบันเทิงสาธารณะในรูปแบบของการรับจ้างแล้ว ยังมีกิจกรรมบันเทิง

สาธารณะท่ีบริษัทเป็นเจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพัฒนางานบันเทิง

ประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพพยายามจัดรูปแบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) ประสานไปกับความบันเทิงที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งการริเร่ิมเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี้ ได้กระท�าอย่างต่อเนื่อง

ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่บริษัท

ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่

- งานประดับไฟฟ้าย่านสยาม

- Movie on the Beach and Concert

- IVL RECO 2016 : Final Round

- Pokemon Day

- Light & Sound System for Billboard Café

- Songkran @ Show DC

- Songkran @ OASIS

- สยามศิลปิน ปี5

- 10th Anniversary Siam Kubota Leasing

- การประกาศเกียรติคุณ นธอ.ฯ ปี 2557 /58

- งานประกาศเกียรติคุณ MDP ระดับภูมิภาค ประจ�าปี 2559

- Mega Bangna Countdown 2016

- ICONSIAM Press Confernce

- 76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ
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ง. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention 
 & Exhibition: MICE)
 การบริการบรหิารการจดัประชมุสมัมนานัน้ บรษิทัฯ จะรบัฟังวตัถปุระสงค์ในการ

จัดงานของลกูค้า แล้วบรษิทัฯ จะพัฒนาแนวคดิในการน�าเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังาน

ทีเ่หมาะสมให้กับลกูค้า และให้บรกิารแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) 

โดยบริษัทฯ จะดูแลในทุกๆ ส่วนของงาน เริ่มตั้งแต่การให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 

การท�าป้ายต้อนรับในบริเวณท่ีจะจัดงาน การออกแบบและตกแต่งห้องจัดงานส�าหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ การจัดหางานแสดงประเภทต่างๆ และงาน

เลี้ยงอ�าลาส�าหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานประชุม ผลงานที่

ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้แก่

- Adfest 2016

- Michelin Partnership 2016

- Mice Academy Day 2016

- MICE Standard Day

- KTB Seminar

- AEC Forum 2025

- Fuji Xerox Premier Partner Conference 2016

- Siam kubota Annual meeting 2015

- ICONSIAM Press Confernce

- World Irrigation Forum and International Executive Council 

Meeting

- AIA Seminar

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
• กลยุทธ์การตลาด

  บริษัทฯมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจรแก่

ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญดังนี้

  

	 1.	 การให้บริการที่เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร

 ที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการให้บริการบริหารการจัดงานในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ท้ัง

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบ

รษัิทฯ ได้ร่วมท�างานกบัลกูค้าอย่างใกล้ชดิตัง้แต่เริม่ต้นเพือ่ให้เข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และ

ความต้องการของลกูค้าอย่างถ่องแท้ บรษิทัฯ มกีารก�าหนดรปูแบบกิจกรรมการแสดงให้

น่าสนใจการคดิรปูแบบการน�าเสนอและมคีวามเป็นไปได้ในการจดังาน รวมท้ังการจัดหา

สถานทีใ่นการจัดกจิกรรม การจดัหาอปุกรณ์และทีมงานสนบัสนนุการแสดง รวมทัง้การ

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของ

ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการท�างาน เพื่อมิให้เกิด

ความผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า บริษัทฯ 

จึงได้รับการยอมรบัและความไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอย่างดว่ีา กจิกรรมทีบ่รษิทัฯ จดันัน้ 

มีความแปลกใหม่และสามารถสื่อแนวคิดในการน�าเสนองานได้ตรงตามความต้องการ

ของลูกค้า

 นอกจากนี ้เพือ่ให้การจดังานแสดงของลกูค้าสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษิทัฯ ได้เพิม่การบรกิารทางด้านการประชาสมัพันธ์ ท�าหน้าที่

สื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ และ น�าเสนอข่าวสารในการจัดกิจกรรมของลูกค้า เป็นการ

สร้าง Value Added ให้แก่งานจัดการแสดงของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจต่อ

การบริการของบริษัทฯ โดยรวม และเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรองรับงาน

ด้านบริหารการจัดงานได้ในทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ CMO 

Group เพื่อรองรับงานภายในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยในเครือได้ประกอบธุรกิจให้

บรกิารครอบคลมุทัง้อปุกรณ์การจดังานแสง ส ีเสยีงทกุประเภท การจดัท�าเทคนดิพเิศษ 

(Special Effect) การจดัท�าวดีโีอ มลัติมเีดยีเพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ หรอืเพือ่โฆษณา การ

รบัจดัท�าโครงสร้างเวท ีและให้บรกิารด้านระบบไฟฟ้า ระบบน�า้ ป๊ัมลมและการวางสาย

สื่อสาร จึงท�าให้กลุ่มบริษัทในเครือ CMO Group สามารถให้บริการได้ครบวงจรอย่าง

แท้จริง
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	 2.	 การให้บริการที่ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลาย

 บรษัิทฯ ได้ให้บรกิารด้านบรหิารการจดังาน (Event Management) โดยให้บรกิาร

ครอบคลุมธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ธรุกจิให้บรกิารการบริหารการจดักจิกรรมทางการตลาด (Corporate Mar-

keting & Event)

2. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Muse-

um & Exhibition)

3. ธรุกจิให้บรกิารการบรหิารงานบนัเทงิสาธารณะและกจิกรรมพเิศษ (Nation-

al & Public Event) 

4. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, 

Convention & Exhibition: MICE)

 นบัได้ว่าบรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการชัน้น�าในธรุกจิบรหิารการจดังานทัง้ 4 ประเภท

ดังกล่าว ซึง่ท�าให้บรษิทัมโีอกาสทางการตลาดท่ีครอบคลมุในทุกประเภทของการบรหิาร

การจัดงาน

 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารและดูแลลูกค้า เราจึงได้

เพิ่มนโยบายการบริหารลูกค้าแบบยั่งยืนข้ึน ด้วยการสร้างระบบบริหารและดูแลลูกค้า

แบบระยะยาว(Long-term account management system) ระบบดังกล่าวได้เอื้อ

ประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทฯและลูกค้า โดยสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และ

เพิม่ความเชือ่มัน่จากลกูค้าในความเป็นมอือาชพีของบคุคลากรได้เป็นอย่างด ีเนือ่งจาก

ระบบครอบคลุมวิธีการปฏิบัติการตั้งแต่ การรักษาสัมพันธภาพอันดี การบริการลูกค้า

ด้วยบคุคลากรทีเ่ชีย่วชาญ ตลอดจนถึงการรักษาความลบัทางการตลาดของลกูค้าแต่ละ

รายอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติส�าคัญมาโดยตลอด 

	 3.	 การพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 นอกจากนโยบายในการใช้กลยุทธ์ที่เป็นการให้บริการแบบครบวงจรแล้ว  

การบรกิารท้ังหมดต้องอยูบ่นมาตราฐานสากลท่ีเป้นท่ียอมรบักนัดดยท่ัวไป ซึง่เป้นเร่ืองที่

บรษัิทให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะการจดังานหรอืกจิกรรมในแต่ละครัง้นัน้ จ�าเป็น

ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลมากมาย หากการท�างานไม่เป็นตามกฏระเบียบและมาตราฐาน

อย่าเคร่งครัดแล้ว ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือความประมาทเกิดข้ึน อันจะน�าไปสู่

ความเสียหายหรืออันตรายในเรื่องต่างๆ ได้

 ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญและเรื่องกฏระเบียบในการท�างานท่ีถูกต้อง 

รอบคอบ และค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ อาทิ เช่น กรณีการจัดงานท่ีต้อง

ใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ต้องมีวิศวะกรรับรองแบบการก่อสร้าง การมีเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัตรวจสอบความปลอดภยัในจดุต่างๆระหว่างเตรยีมจดังาน การจดัให้มปีระกนั

ภัยบุคคลที่สาม เป็นต้น
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	 4.	 การให้ความส�าคัญกับบุคลากรภายในบริษัท

 บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯ เป็นกลไกที่ส�าคัญ

ในการทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจาก

ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อ

ให้การจดักจิกรรมประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย บรษิทัฯ จงึเน้นทีก่ารฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากรโดยการจดัอบรมพนกังานให้มีความรูใ้นด้านการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าหรบัการออกแบบและสร้างสือ่ และการใช้เครือ่งมอืส�าหรบัการน�าเสนอ รวมถงึการจดั

ส่งพนกังานไปดงูานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้พนกังานได้มโีอกาสในการรบัรู้

เทคนคิ หรอื ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ทีจ่ะน�ามาปรบัใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลกูค้า 

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ด้วยการจดั

กจิกรรมเชือ่มสมัพันธ์ของพนกังานอนัจะน�าไปสูก่ารด�าเนนิงานในแนวทางเดยีวกัน การ

ร่วมมือและการประสานงานเพื่อให้งานส�าเร็จดังเป้าหมายที่ได้วางไว้

	 •	 นโยบายและการก�าหนดราคา

 การก�าหนดราคาในการให้บริการบรหิารการจดังานแต่ละงานจะก�าหนดจากต้นทุน

การผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน ในการผลิตงาน (Production Cost) ต้นทุนค่าควบคุม

ในการผลติงาน (Production Control Management Fee) และต้นทนุค่าควบคุมและ

บริหารงานการแสดงในวันจัดงาน (Presentation Control Fee) และบวกก�าไรส่วน

เพิ่ม (Profit Margin) ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานว่าต้องอาศัย

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่มากน้อยเพียงใด รวมทั้งความยุ่งยากซับ

ซ้อนในการผลิตงานด้วย

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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	 •	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องการจัด

งานส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลติภณัฑ์ของตนเพือ่สร้างยอดขาย เพ่ิม

เติมจากการโฆษณาผ่านสื่อทั่วๆ ไป หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการส่งเสริมให้

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กร รวมไปถึงงานประเภทศูนย์การเรียนรู้ด้วย โดยเจ้าของ

ผลติภัณฑ์หรอืองค์กรอาจจะเป็นผูก้�าหนดรูปแบบของกจิกรรมเอง แล้วว่าจ้างให้บริษทัฯ

เป็นผู้ด�าเนินการ หรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้น�าเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้ โดยบริษัทฯ

ได้จ�าแนกลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

	 1	 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการ

เจรญิเติบโตอย่างต่อเนือ่งภาครฐัจงึมีนโยบายเป็นตวัแทนในการจดักจิกรรมเพือ่ให้ความ

รู้ ความเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรมการจดัการประชมุ เป็นต้น หน่วยงานของภาค

รฐัทีร่บัผดิชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี ้ได้แก่ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) และหน่วยงานราชการประจ�า

จังหวัดท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก โดยการ

จัดกิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีหน่วยงานรัฐนั้นดูแลเพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

	 2	 กลุ่มธุรกิจเอกชน

  กลุ่มธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจัดงานควบคู่ไปกับเคร่ืองมือ

สือ่สารทางการตลาดอืน่ๆ แต่อาจจะใช้งบประมาณและความถีใ่นการจดังานแตกต่างกนั

ไป ขึน้กบัขนาดธรุกจิและสภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมโดยธรุกจิทีใ่ช้บรกิารบรหิาร

การจัดงานบ่อยและมีงบประมาณสูง มักเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมีการ

เปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคท่ีรวดเรว็ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีหรอื

การต้องการใช้บรกิารทีร่วดเรว็ เช่น ธรุกจิโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็น

ธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง อุตสาหกรรม

ธรุกจิรถยนต์ซึง่เป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง และธรุกจิสนิค้า

อปุโภคบรโิภค เช่น ธรุกจิอาหาร ธรุกจิเครือ่งส�าอาง และเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องการชวีติประจ�าวนั ซ่ึงธรุกจิเหล่านีใ้ห้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรมทางการ

ตลาด การส่งเสริมการจ�าหน่าย และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค

และกลุม่เป้าหมาย นอกจากนีย้งัรวมถึงธรุกจิใหม่ๆทีเ่ข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย การ

ท�ากจิกรรมทางการตลาดนัน้จงึเป็นสิง่ส�าคัญอย่างมากในการสร้างความรบัรูก้บัผูบ้รโิภค

ได้โดยตรง
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	 3	 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา

 บริษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญของบริษัทฯ เนื่องจาก

มีบริษัทตัวแทนโฆษณาเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้นท่ีสามารถให้บริการบริหาร การจัดงาน 

และการจัดท�าโฆษณาได้แบบครบวงจร ดังนั้น บริษัทตัวแทนโฆษณาโดยส่วนใหญ่จึง

มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้บริการของผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน เพื่อท�าให้การสร้าง

ประสบการณ์เกดิขึน้ได้อย่างสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ของลกูค้า นอกเหนอืจากการวาง

กลยุทธ์ทางการตลาด 

	 4		 ลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน

 ตามทีบ่รษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึโอกาสทางธรุกจิจากการเปิดประชาคมอาเซยีน ทีเ่กดิ

ขึน้แล้วนัน้ บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดแผนงานเพือ่รองรบัลกูค้าในกลุม่นีม้าอย่างต่อเน่ือง ซึง่

จากผลงานท่ีมา บรษิทัฯ ได้มโีอกาสให้บรกิารลกูค้าท่ีเกีย่วข้องกบัอาเซยีนในสามรปูแบบ 

ได้แก่ 

1) บริษัทเอกชนไทยหรือบริษัทต่างชาติท่ีมีฐานอยู่ในประเทศไทยที่มีแผนการ

ลงทุนในอาเซียน 

2) บรษิทัเอกชนต่างๆ ในประเทศภมูภิาคอาเซียน อาทิ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ 

CLMV 

3) ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

  ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มโีอกาสให้บรกิารบรหิารการจดังานจากท้ังลกูค้าเก่าและลกูค้า

ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1.	 การเสนอผลงานให้ลูกค้าคัดเลือก

 ทีมงานของบริษัทฯ จะท�าการติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาดของลูกค้า

หรือได้รับการติดต่อจากลูกค้าให้ไปเสนอผลงานท้ังจากลูกค้าภาครัฐวิสาหกิจ รัฐบาล 

และภาคเอกชน โดยหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้รบัข้อมลูจากลกูค้า บรษิทัฯ จะจัดเตรียมแผน

งานตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า และน�าเสนองานพื่อให้ลูกค้าคัดเลือก หา

กบริษัทฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการ ฝ่ายผลิตผลงานของบริษัทฯ จะประสาน

งานกับลูกค้าในการด�าเนินงานในขั้นต่อไป

2.	 ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 จากนโยบายทางการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างงานที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้แก่ลกูค้า บริษทัฯ จึงสามารถสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพอนัดกีบัลกูค้าได้อย่าง

ต่อเนือ่ง ลกูค้าทีเ่คยได้รบับรกิาร จึงมคีวามเชือ่ม่ันในคุณภาพและกลบัมาใช้บรกิารของ

บริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโต

สูง มีงบประมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีความต้องการท�าการตลาดอย่างต่อ

เนื่องตลอดทั้งปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
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3.	 การแนะน�าของลูกค้าเก่า

 จากประสบการณ์ที่มีกว่า 30 ปี และการให้บริการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

จากลูกค้าทั้งในแง่ของคุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแนวคิดในการน�าเสนอที่

แปลกใหม่แต่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า จึงท�าให้ลูกค้า

จ�านวนมากมีความมั่นใจในคุณภาพงานของบริษัทฯ และมีการแนะน�าลูกค้าอื่นๆ ให้มา

ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
1.	 ภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน

 ภาวะการแข่งขันในธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานนบัวนัจะมมีากข้ึน เนือ่งจาก

การจัดกจิกรรมทางการตลาดได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถเข้าถงึผู้บรโิภค

ได้อย่างแท้จริง ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ตรงได้ ท�าให้แทบทุกบริษัทนิยมจัด

กิจกรรมทางการตลาด ท้ังในแบบเฉพาะกลุ่มและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อหวังผลทาง

ด้านการตลาดมากขึ้น

  การเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานป็นเรื่องท่ีไม่ยากนักเนื่องจากใช้

เงินลงทุนและบุคลากรไม่มาก ในปัจจุบันกิจการที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัด

งานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัทท่ีด�าเนินธุรกิจบริหารการจัดงาน

เป็นธรุกจิหลกัซึง่ถอืว่าเป็นคูแ่ข่งทางตรงของบรษิทัฯ และบรษิทัผูผ้ลติรายการโทรทศัน์

และรายการบันเทิงซ่ึงจะอาศัยจุดแข็งทางด้านช่ือเสียงและสื่อท่ีมีอยู่ในมือมาเชื่อมโยง

กับธุรกิจบริหารการจัดงาน และเข้ามาประมูลงานแข่งกับผู้ประกอบการโดยตรง รวม

ถึงเอเยนซี่โฆษณาและเอเยนซ่ีประชาสัมพันธ์ ซ่ึงบางเอเยนซ่ีมีแผนกภายในบริษัทเอง

ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการบริหารจัดงานแก่บริษัทท่ีเป็นลูกค้าของตน ซ่ึงถือบริษัทผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์และเอเยนซี่โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม แต่จากการที่ตลาดการจัดงาน

แสดงเติบโตและเป็นที่นิยมของลูกค้า ท�าให้คู่แข่งทางอ้อมให้ความส�าคัญกับธุรกิจการ

จัดงานแสดงมากข้ึน โดยเฉพาะเอเยนซ่ีโฆษณา หันมาแย่งตลาดการจัดงานแสดงโดย

การตั้งบริษัทหรือจัดตั้งหน่วยงานในการจัดงานแสดงให้แก่ลูกค้าในความดูแลของตน

อย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ดีในการจัดงานแสดงจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญในการท�างานในระดับสูง และทีมงานจ�านวนมาก ท�าให้ยังมีความจ�าเป็นใน

การใช้บริการจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

38 รายงานประจำาปี 2559



 ในปัจจุบันผูป้ระกอบการท่ีด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานในประเทศไทย

มีอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่จะมีเพียง 5-6 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯ ด้วย 

ซึ่งมีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ มีสถานะที่มั่นคง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็น

ที่ไว้วางใจของลูกค้า มีการจับกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง

แต่ละกิจการก็จะมีความเช่ียวชาญและสายสัมพันธ์ท่ีต่างกันออกไป เมื่อใช้ยอดขายที่

ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของบริษัทฯ 

 เมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งขนัทีเ่ป็นผูด้�าเนนิธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานโดยตรง ถอื

ได้ว่าบริษัทฯ เป็นกิจการขนาดใหญ่ 

 การทีบ่รษิทัผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังานแต่ละรายจะได้รับงานจากลกูค้าหรอืไม่ 

ขึน้อยูก่บัความพร้อม และความม่ันคงของบริษทัในการรองรบังาน และทีส่�าคญัคอืความ

สามารถในการผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงปัจจัยท่ีจะท�าให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพได้

นั้นข้ึนอยู่กับบุคลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลิตท่ีมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความช�านาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนับสนุนการท�างานท่ีมีความ

พร้อม ความสามารถของผู้ผลิตแต่ละรายท่ีจะสามารถจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างให้

สามารถผลิตผลงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ ภายในเวลาและงบประมาณท่ีก�าหนดรวม

ถึงการบริหารจัดการที่เข้มงวด

2.	 ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

 ส�าหรับบริษัทฯ ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานมานานกว่า 30 ปี มี

การผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ เน้นการน�าเสนอกิจกรรมในรูปแบบท่ีแปลกใหม่โดยเน้น

ความคิดสร้างสรรค์ และมีการควบคุมคุณภาพของงานในทุกกระบวนการของการให้

บริการ ท�าให้ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงท�าให้ลูกค้าเหล่านั้น

เป็นจ�านวนไม่น้อยใช้บริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จาก

การให้บริการบรหิารการจดังานเตบิโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิทีอ่ตัราการ

เจริญเติบโตของ GDP มีการขยายตัวในระดับต�่า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมการตลาด

และประชาสมัพันธ์จะติดลบกต็ามและเพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็น

บริษัทชั้นน�าในธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถใน 

การแข่งขันของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้วางต�าแหน่งทางการตลาด (Market 

Positioning) ของบรษิทัฯ ให้เป็นผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey 

Event Management Services) และให้บริการครอบคลมุงานจดัแสดงทุกประเภท โดย

การให้บรกิารทีเ่น้นคณุภาพเป็นหลกัส�าคญั ในปัจจบุนับรษิทัฯ จงึได้รบัการยอมรับจาก

ทัง้ลกูค้าของบรษิทัฯ เองและบรษิทัคูแ่ข่งขันว่าเป็นหนึง่ในบรษิทัช้ันน�าในแต่ละประเภท

ธุรกิจของการให้บริการบริหารการจัดงานที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ขั้นตอนการให้บริการบริหารการจัดงาน สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการให้บรกิารการบรหิารการจดังานจะเริม่ต้นจากการตดิต่อมายงับรษิทัฯ 

ของลกูค้าซึง่เป็นเจ้าของสินค้าและบรกิาร โดยแจ้งความประสงค์ทีจ่ะจดักจิกรรม

ส่งเสรมิการตลาด จดัประชุมสมัมนาตวัแทนขาย ไม่ว่าจะเป็นส�าหรบัตวัผลติภณัฑ์

หรือบริการของตน หรือต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนในเรื่องด้านต่างๆ 

บริษัทฯ จะส่งทีมงานเข้าไปรับฟังความต้องการของลูกค้า และวัตถุประสงค์ใน

การจัดงาน รวมถึงงบประมาณในการจัดงานจากลูกค้าตามวัน เวลา และสถานที่

ที่ลูกค้านัดหมาย

2. หลังจากนั้น บริษัทฯ ก็จะกลับมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้าอย่างถ่องแท้ พร้อมนัดประชุมทีมงานซึ่ง

ประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ฝ่ายครีเอทีฟ(Cre-

ative) และฝ่ายผลิต (Production) เพื่อระดมความคิดและวางรูปแบบ แนวทาง 

และวิธีการน�าเสนองาน ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบื้องต้น การ

ท�างานในขั้นตอนนี้จะต้องมั่นใจได้ว่าแนวคิด และรูปแบบของงานถูกต้องตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า และอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าก�าหนด 

3. การจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดงานทั้งในด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอ การควบคุมการผลิตและการประชาสัมพันธ์งาน การออกแบบการ

บริหารและควบคุมการจัดงาน 

3.1. การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการน�าเสนอ ฝ่าย

ผลิตจะด�าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ เช่น เครื่องมือส่ือสาร

ระหว่างทีมงาน ระบบไฟฟ้า ระบบแสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษ และสื่อ

ส�าหรบัการน�าเสนอ เครือ่งแต่งกายนกัแสดงและพธิกีร ตลอดจนอุปกรณ์จดั

ฉากให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน 

3.2. การควบคุมการผลิตและการประชาสัมพันธ์งาน ในขั้นตอนนี้บริษัทฯ จะ

ด�าเนนิการผลติงานพร้อมท้ังมกีารตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานใน

ทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานที่ผลิตออกมามีคุณภาพและ

ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลูกค้า ในระหว่างการผลติงาน บรษิทัฯ จะประสาน

งานกับบริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้

งานเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย
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3.3. การออกแบบการบริหารและควบคุมการจัดงาน การออกแบบการบริหาร

และควบคุมการจัดงานจะรวมถึงการคัดเลือกและอบรมบุคคลากรส�าหรับ

การจดังาน ซึง่ทัง้บรษิทัฯ และลกูค้าจะด�าเนนิการร่วมกนัจดัหา คดัเลอืกและ

ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เช่น พนักงานต้อนรับ บริกร พนักงาน

ตรวจตั๋ว ตลอดจนพิธีกร และนักแสดง และการจัดเตรียมและบริหารพื้นที่

จดังานซึง่เริม่จากการตดิต่อขอสถานท่ีกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึศกึษา

ข้อจ�ากัดของการใช้สถานที่นั้นๆ การจัดวางต�าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องไม้

เครือ่งมอืต่างๆ ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน การตกแต่งเวทแีละฉากให้มคีวาม

น่าสนใจและการจดัเตรยีมพืน้ทีว่่างส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมงานอย่างเพยีงพอ ตลอด

จนการจัดพื้นท่ีส�าหรับเส้นทางสัญจรเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทาง

จากจุดชมงานจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึง

การจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ไว้พร้อมกันด้วย

3.4. การด�าเนินการจัดงานตามวันเวลา และสถานที่ที่ก�าหนด

แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารจัดงาน 

บริษัทไดรับการติดตอ

จากลูกคา

ควบคุมการผลิต
และ

การประชาสัมพันธ

จัดเตรียมอุปกรณ
และสื่อสำหรับการนำเสนอ

งานการแสดง

ออกแบบการบริหาร
และควบคุมการจัดงาน

วิเคราะห
ความตองการ

และวัตถุประสงค
ในการจัดงาน
ของลูกคา

ออกแบบ
แนวคิดรูปแบบ
และแนวทาง

ของงาน

วิเคราะห
ความตองการ

และวัตถุประสงค
ในการจัดงาน
ของลูกคา
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 เป็นธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment RENTAL service) ในกลุ่มบริษัท ทั้ง

ทางด้านออกาไนเซอร์ และ เอเจนซี่ เพื่อกิจกรรมการแสดงและการน�าเสนออยู่ภายใต้

การด�าเนนิงานของ บรษิทั พเีอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั (“พเีอม็”) ให้บรกิารจดัหาและอ�านวย

ความสะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างครบวงจรในการจัดกิจกรรมการแสดง (Event 

Management Supply) โดยการบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�าและค�า

ปรึกษาเก่ียวกบัการเลอืกใช้ชนดิของอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบังาน การให้บรกิารตดิตัง้และ

การด�าเนินงานด้านการใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักตามประเภทของอุปกรณ์ ดังนี้

- อปุกรณ์แสดงภาพ (Image System or Visual System) เช่น LED Screen, 

เครือ่งฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), จอพาโนราม่า(Panorama 

Screen) , จอพลาสม่า (Plasma TV), และ เครือ่งฉายซนีอน (Xenon Slide 

Projector) ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการ

ฉายภาพแบบภาพนิง่และแบบภาพเคลือ่นไหวหลากหลายรปูแบบ เช่น การ 

Mapping อาคารหรอืการการฉายภาพบนจอโค้ง หรอืการออกแบบงานทีม่ี

การฉายลงวัสดุรูปทรงต่างๆ เป็นต้น

- อุปกรณ์แสง (Lighting System) รองรับการใช้งานท้ังงานคอนเวนชั่น 

(Convention Lighting), งานละคร ในโรงละครต่างๆ , งานกิจกรรมที่จัด

กลางแจ้ง (Outdoor Lighting) งานคอนเสิร์ต (Concert Lighting) รวมทั้ง

ระบบแสงส�าหรบัการจดัแสดงสนิค้าและนทิรรศการ(Exhibition Lighting)

- อุปกรณ์เสียง (Audio System) รองรับงานประชุม, งานเปิดตัวสินค้า และ

งานแสดงแสง-เสียงต่างๆ

- อุปกรณ์เทคนิคพิเศษ (Special Effect) เช่น เครื่องก�าเนิดแสงเลเซอร์ เพื่อ

ฉายภาพในรปูกราฟฟิค แอนนเิมชัน่ต่างๆ การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์น�า้, จอ

น�้า (Water Screen) น�้าพุรูปแบบต่างๆ อาทิ Straight, Skirt และ Circle 

รวมทั้ง Conffetti, Paper Blower และ Flame Projector

- อุปกรณ์โครงสร้างในรูปแบบต่าง เช่นโครงสร้าง Rooftop ส�าหรับแขวน

อุปกรณ์ Lighting หรือ Audio ในงานต่างๆ หรือ โครงสร้าง Rootop ติด

แอร์ ส�าหรับสร้างห้อง Convention ในสถานที่กลางแจ้งได้

2.2.2 ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ 
(Equipment Service)
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 การก�าหนดราคาการให้บรกิารและเช่าอปุกรณ์ขึน้อยูก่บัประเภทงานและชนดิของ

อุปกรณ์ เกณฑ์การตั้งราคาจะค�านวณจากราคาอุปกรณ์รวมกับต้นทุนด้านบุคลากรกับ

โลจิสติกส์ ทั้งนี้การก�าหนดราคาอุปกรณ์ด้านแสง สี เสียงจะอ้างอิงจากราคาตลาดด้วย 

ในขณะท่ีบริการติดตั้งม่านน�้าและน�้าพุ จะก�าหนดราคาตามลักษณะงาน ตามเกณฑ ์

การก�าหนดราคาของบรษิทั ได้แก่คณุสมบตัแิละเทคนคิพเิศษของอปุกรณ์ ความซบัซ้อน

ของการติดตั้งอุปกรณ์ และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์

•	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ประกอบไปด้วย 

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer)

- หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงต้องการจัดกิจกรรมการแสดง 

ด้วยตนเอง

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์
 ปัจจบุนัธรุกิจให้บรกิารอปุกรณ์ในประเทศไทยมผีูป้ระกอบการเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก  

จากการศึกษาความเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขันในตลาดแล้วผูป้ระกอบการจ�านวนมาก

ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ที ่

ทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้าและการให้บรกิารอย่างครบวงจรยงัมจี�านวนน้อย 

 เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการ

จัดหาให้มีอุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงจัดหาอุปกรณ์

ใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีหน่วยงานที่ท�า

หน้าที่จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรูแ้ละทกัษะการใช้อปุกรณ์อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่ความช�านาญในการบรกิารเป็น

หนึ่งในจุดแข็งที่ท�าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดได้ 
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(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก. อุปกรณ์ 
 การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด�าเนินการภายใต้ผลการส�ารวจความต้องการและความ

นยิมของตลาด โดยท�าการประเมนิจากสถติกิารเช่าอปุกรณ์ในแต่ละปีร่วมกับข้อมลูการ

เช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตและสินค้าจะต้องผ่านมาตรฐานการผลิตและมี

คณุภาพสนิค้าตามทีไ่ด้ก�าหนดมาตรฐานไว้ โดยบรษิทัจะส่งทมีงานเข้าตรวจสอบโรงงาน

ผลิตทั้งในและนอกประเทศ ก่อนสรุปการจัดซื้อสินค้า 

ข. บุคลากร	
 กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญทั้งการคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาความสามารถ

ของบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษามาตรฐานงานบริการ ทั้งยังเป็นแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้วย

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 หน่ึงในเกณฑ์พิจารณาบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม อาทิ ไม่ผลิตสารท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประหยัด

พลงังาน นอกจากนีแ้ล้วบรษิทัยงัพยายามเพิม่จ�านวนอปุกรณ์ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้อง

กับนโยบายการท�าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด (“ดิอายส์”) ด�าเนินธุรกิจให้บริการเก่ียวกับการผลิตส่ือ

วิดีโอ และมัลติมีเดียส�าหรับงานพรีเซ็นเทชั่น แบบครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การ

ให้ค�าแนะน�า, การออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับงานน�าเสนอแต่ละประเภท รวมถึงเลือก

ชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมส�าหรับการน�าเสนอ และการดูแลงานทางด้านการติดตั้ง

อปุกรณ์ เพือ่ท�าให้กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเกดิความเข้าใจและการรบัรู้เกีย่วกบัตวัสินค้า

ได้มากขึ้น และประชาสัมพันธ์องค์การเพื่อก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อตัวองค์กร โดยสื่อ

ต่างๆ ถูกน�าไปใช้ทั้งในกิจกรรมหลายประเถท ทั้งงานเปิดตัวสินค้า, กิจกรรมการตลาด

และการส่งเสริมการขาย, กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ, นิทรรศการ, กิจกรรมการประชุม

ในระดับนานาชาติ ฯลฯ

 ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่ 3 ประเภท คือ

- สือ่ประเภทมลัตมิเิดยี (Multimedia) เป็นเทคนคิการใช้สือ่ผสมทัง้ด้านภาพ

และเสียงที่หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของ

ลกูค้า เหมาะส�าหรบัการจดัแสดงในงานอเีว้นท์ นิทรรศการ หรอืพพิธิภัณฑ์

ต่างๆ เทคนิคที่ใช้ก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Multiscreen Video, Pan-

orama Video, Video Mapping, Hologram, Magic Display, และ 3D 

Video

- สือ่ประเภทวดีโีอ (Video Presentation) ดอิายส์ให้บรกิารผลติวดีโีอพรเีซน

เทชั่นครบวงจร ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การถ่ายท�า จัดท�ากราฟฟิค แอนนิ

เมชั่น จัดท�าเสียงและดนตรีประกอบ ไปจนถึงการตัดต่อวีดีโอ ประเภทของ

วีดีโอที่ให้บริการมีตั้งแต่ Company Profile, Video เข้าตลาดหลักทรัพย์, 

Promotional Video, TV Commercial, ภาพยนตร์สั้น และวีดีโอ พรีเซน

เทชั่นอื่นๆ

- สือ่ประเภทอนิเตอร์แอคทีฟ (Interactive Media) เป็นสือ่ท่ีใช้เพือ่สร้างสสีนั

ให้งานอเีว้นท์ นทิรรศการ หรอืพพิธิภณัฑ์มคีวามน่าสนใจมากขึน้ โดยท�าให้

ผู้มาร่วมงานสามารถ interact กับสื่อต่างๆ ได้ เพื่อที่จะให้ได้ถึงข้อมูลของ

สนิค้าและบริการต่างๆ หรอืเพื่อความบนัเทิง สื่ออินเตอร์แอคทฟีของทางดิ

อายส์มีหลากหลายแบบ เช่น Interactive Shadow, Multi-touch Table, 

Reactable, Silhouette Art Projection,, Augmented Reality, Photo 

Booth, Movie Bike and Kinect Interactive Game โดยที่เราสามารถ

ปรบัเปลีย่น ดดัแปลงโปรแกรม ให้ตรงกบัการใช้งาน และความต้องการของ

ลูกค้ามากที่สุด

2.2.3 ธุรกิจให้บริกา
รผลิตสือ่ส�าหรับการน�าเสนอ 
(Presentation Media)
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 ดิอายส์ มีนโยบายในการก�าหนดราคาการให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนอ

ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยก�าหนดระดับราคาจากต้นทุน

ของการผลิตสื่อแต่ละประเภท บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

•	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- บรษิทัผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซีโ่ฆษณา 

ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายในของตนท�าหน้าที่จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

- หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซ่ึงต้องการจดักิจกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงานของตนและจ�าเป็นต้องใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

ข. สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บรกิารผลติสือ่สือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ
 หากพจิารณาธรุกจิผูใ้ห้บรกิารจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอในประเทศไทย จะพบ

ว่ามผีูป้ระกอบการอยูเ่ป็นจ�านวนมาก แต่ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมคีวามช�านาญ

ในการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเท่านั้น มีผู้

ประกอบการเพียงไม่ท่ีรายซ่ึงรวมถึงดิอายส์ด้วย ท่ีสามารถให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม มีการด�าเนินกิจการ

ที่เป็นระบบ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในวงการ 

 เพ่ือด�ารงความสามารถในการแข่งขัน ดิอายส์ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มี

บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอแบบครบวงจรท้ังสื่อประเภทวีดีโอ สื่อประเภท

มลัตมิเีดยี สือ่ประเภทคอมพวิเตอร์กราฟฟิก และสือ่ประเภทมลัตวิดิโีอ ซึง่ตรงกบัความ

ต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคาที่เหมาะสมนอก

จากนี ้ดิอายส์ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังานของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เข้าใจและ

ตามทนัเทคโนโลยท่ีีเกีย่วข้องกบัการจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอซึง่มกีารเปลีย่นแปลง

ทีค่่อนข้างเรว็ ด้วยการให้บรกิารทีเ่น้นคณุภาพความคดิสร้างสรรค์และแนวคดิในการน�า

เสนอที่แปลกใหม่ แต่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า พร้อมกับคิดราคาในการให้บริการ

ในอัตราที่แข่งขันได้ ที่ ผ่านมาดิอายส์จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ เอง 

และบริษัทคู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอช้ันน�า

บริษัทหนึ่งในวงการ
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 นโยบายทางการตลาด : ดิอายส์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า และ

ผลติภัณฑ์ท่ีมคีณุภาพ เพือ่คงความเป็นผูน้�าในตลาดนี ้พร้อมท้ังยังมกีารพัฒนาสร้างสรรค์

ผลติภณัฑ์ในรปูแบบแปลกใหม่ ทีแ่สดงถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ทัง้ยงัสอดคล้องกบัความ

ต้องการของลูกค้า ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท ทาง

ออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง เพราะเป็นสือ่ท่ีเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ เพือ่ให้บรษิทั

เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. อุปกรณ์ 
 ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอ เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิก อปุกรณ์ส�าหรับการถ่ายท�าวดีโีอ และ

อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพดีและตรงกับความต้องการใช้งาน โดย ดิอาย

ส์ จะมีการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นจากทั้งแหล่งภายในประเทศและนอก

ประเทศ

ข. บุคลากร
 เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจให้บริการจัด

ท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ ดอิายส์ จงึมนีโยบายให้การฝึกอบรมพนกังานให้มทีกัษะและ

ความช�านาญในการใช้อปุกรณ์ และเครือ่งมอื รวมถึงโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการ

ปฏิบัติงานยิ่งๆ ขึ้นไป

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 อาคารส�านกังานประหยดัพลงังานดอิายส์ได้ค�านงึถึงการประหยดัพลงังาน เพือ่ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาคารส�านักงานใหญ่ของดิอายส์ถูกออกแบบให้เป็นกระ

จกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า และติดตั้ง

ไฟเซ็นเซอร์เปิดปิดเองโดยอัตโนมัติตามทางเดินเมื่อมีคนเดินผ่าน รวมถึงนโยบายการ

ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีท่ีไม่ใช้งาน และมีนโยบายการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองโดยการ

ลดการใช้กระดาษ น�ากระดาษมาใช้ซ�้า และลดการปริ้นท์เอกสารที่ไม่จ�าเป็น ลดการใช้ 

DVD เพื่อส่งมอบงาน โดยการส่งผ่านช่องทาง online
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) อยู่ภายใต้การ

ด�าเนินงานของบรษิทั เอก็ซ์โปซชัิน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (หรอื “เอก็ซ์โป เทค”) ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทดัง

กล่าว เอก็ซ์โป เทค เป็นผูใ้ห้บรกิารระบบสาธารณปูโภค อาทเิช่น บรกิารต่อระบบไฟฟ้า 

ระบบท่อน�้า ระบบท่อลม และระบบการเดินสายส่งสัญญาณต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการ

จัดงานอีเว้นท์ นอกจากนี้ เอ็กซ์โป เทคยังเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคทุก

ประเภทอย่างเป็นทางการในส่วนของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ด้วย

 

(2) การตลาดและภาวะแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 เอ็กซ์โป เทค มีนโยบายในการก�าหนดราคาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค 

(Utility Service) ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดย

ก�าหนดระดับราคาจากต้นทุนของการให้บริการแต่ละประเภท บวกก�าไรหรือผลผล

ตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

	 •	 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซ่ึงต้องการจดักิจกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์ 

หน่วยงานของตน ที่มาจัดงานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer) ซึ่งไม่มีหน่วยงาน

ภายใน หรือบริษัทย่อยที่ไม่ช�านาญในงานระบบสาธารณูปโภค

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการด�าเนินการ
 การให้บริการระบบสาธารณูปโภค 
 หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคส�าหรับการงานประเภท 

ส่งเสริมการขาย หรืองาน EVENT ต่างๆ ในประเทศไทย จะพบว่ามีผู้ประกอบการ

อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญในการให้บริการ

งานระบบอยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเท่านั้น มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่

รายซึ่งเอ็กซ์โปเทคด้วย ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร  

โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวส�าหรับผู้ที่จัดงานใน

อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ท�าให้ เอ็กซ์โป เทค มีความได้เปรียบในเรื่องของการ

ติดต่องานกับลูกค้าอื่นๆ และสร้างการรับรู้ในเรื่องของการให้บริการอย่างมืออาชีพกับ

ลูกค้าด้วย

2.2.4 ธุรกิจการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
(Utility Service)
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(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

ก. อุปกรณ์ 
 บรษิทัมีนโยบายในการจัดหาผลติภัณฑ์ท่ีมคีณุภาพ ตรงกบัความต้องการของลกูค้า

และได้รบัมาตรฐาน มอก. เพือ่สร้างความเช่ือม่ันให้กบัทางลกูค้าท่ีมาใช้บริการ โดยวสัดทุี่

น�ามาให้บรกิารมท้ัีงสัง่ซือ้โดยตรงจากบรษิทัผู้ผลติหรอืตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศ 

รวมทั้งมีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย โดยบริษัทมีนโยบาย

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดอัตตราการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ

ข. บุคลากร	
 ด้วยลักษณะของธุรกิจบริการ บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ และ

ด้วยสถานการณ์ท่ีก�าลังจะก้าวสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ต้องมีการพัฒนา

บุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งด้านวิศวกรรมและทางด้านการให้บริการให้

เป็นสากลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่จ�าเป็นจะต้องมีความสามารถ และมี

ทักษะใช้ภาษาได้ดี บริษัทจึงมีนโยบายการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับพนักงานโดยการ

จัดฝึกอบรมให้พนกังานมทัีกษะท้ังทางวศิวกรรมและทางด้านภาษาให้มทีกัษะและความ

ช�านาญมากขึ้น

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 ปัจจุบันบริษัทเอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการลดผลก

ระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม จึงเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดซึ่งหลอดไฟ LED แทบจะ

ไม่ปล่อยความร้อนออกมาท�าให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเครื่องปรับ

อากาศ แอร์ท�างานน้อยลง ท�าให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม หลอดฟลู

ออเรสเซนต์จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภายในบรรจุไอของปรอท ขณะที่

หลอดไฟ LED ไม่มีผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากๆและอายุการใช้งานท่ียาวนานมากๆ 

ถึง 50,000-100,000 ชั่วโมง และกินไฟฟ้าเพียง 0.5-1 วัตน์ เท่านั้น
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด ( CMO Show Corp.) เกิดจากการ

ผนึกก�าลังความแข็งแกร่งของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีเป็นผู้น�าด้าน Entertainment 

Solution ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยได้แก่บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าด้าน

การสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ ศิลปะสื่อผสม และระบบแสง สี เสียง ที่ครบวงจรใหญ่ที่สุด

ในอาเซียน และ บริษัท โชว์ ดีซี ฃคอร์ป จ�ากัด ผู้ประกอบการศูนย์การค้า Show DC 

Tourist Destination Center แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่บนถนน

จตุรทิศ พระราม 9 ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 150,000 ตารางเมตร 

เพื่อสร้างสรรค์การแสดงสุดตระการตา ในชื่อของ “Himmapan Avatar” 

  “Himmapan Avatar” คอืการแสดงโชว์ในรปูแบบของ The Spectacular Walk-

Through Experience ที่ผสมผสานเทคนิครูปแบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียน 

ซึง่มกี�าหนดการเปิดภายในปี 2016 นี ้ด้วยพลงัความคดิสร้างสรรค์ ผสมผสานกบัศลิปะ

การแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี Multi Media ซึ่งจะน�ามิติใหม่ของประสบการณ์การ

รับชมการแสดงมาให้ผูช้มและนกัท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีจะช่วยผลกัดนัการท่องเทีย่วและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย 

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 นโยบายทางการตลาด : บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ( CMO Show 

Corp.) ยึดหลักการสร้างประสบการณ์ในการรับชมการแสดงท่ีดีเลิศแก่ผู้ท่ีได้รับชม 

รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยี แสง สี เสียง ที่ทันสมัยมาใช้ในการแสดงเพื่อน�าเสนอโชว์ 

Himmapan Avatar ให้ออกมายอดเยีย่มทัดเทียมกบัการแสดงยอดนยิมของต่างประเทศ 

ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังไทย และต่างประเทศท่ีต้องการ

ประสบการณ์ในการรบัชมโชว์ทีเ่ป่ียมไปด้วยความตืน่ตาตืน่ใจ และผสมผสานความเป็น

เรื่องราวความเชื่อของไทยอีกด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ( CMO Show Corp.) ยังให้

ความส�าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ผลงานของบรษิทัและการแสดง Himmapan Avatar 

ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นการแสดงทีเ่ป็น Destination ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทัว่โลกทีต้่องเดนิทาง

มารับชมที่ประเทศไทย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ ออน

แอร์ และออนกราวนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเป็น

ที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรมากยิ่งขึ้น

2.2.5 ธุรกิจการให้บริการ
ด้าน Tourist Attractions
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 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีนโยบายในการก�าหนดราคาอัตรมาค่า

เข้าชมการแสดง Himmapan Avatar ในระดับที่มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขัน

กบัคูแ่ข่งขันได้ โดยก�าหนดระดบัราคาจากคู่แข่งธรุกิจในประเภทเดยีวกนั และบวกก�าไร

หรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มของลูกค้าประกอบไปด้วย

- กลุม่นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าท่องเท่ียวในประเทศไทย ทัง้ในรปูแบบของนกั

ท่องเทีย่วทีม่ากบั Group Tour และนกัท่องเทีย่วอสิระทีว่างแผนท่องเทีย่ว

ด้วยตัวเอง หรือ FIT (Foreign Individual Tourism)

- นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย

ข. สภาวะการแข่งขัน
 หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการด้านการแสดงหรือ Tourist Attraction ใน

ประเทศไทย จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ประกอบการโดยส่วน

ใหญ่จะมทีีต่ัง้ของพืน้ทีใ่นแบบ Stand Alone (พืน้ทีส่�าหรบัจดัแสดงโชว์น้ันๆเพียงอย่าง

เดียว) หรือพื้นที่ในเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่ส�าหรับ Himmapan Avatar นั้น มีจุด

เด่นที่ Location ของพื้นที่โรงละครที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า SHOWDC ศูนย์การค้า

และ เอน็เตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเทีย่ว ตัง้อยูบ่นถนน

จตุรทิศ พระราม 9 ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบิน

สวุรรณภมู ิและสนามบนิดอนเมอืงเพยีง 30 นาท ีสะดวกต่อการเดนิทางด้วยหลากหลาย

เส้นทางรถยนต์และรถไฟฟ้า โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และทางด่วนที่

เชื่อมต่อได้หลากหลาย เป็นต้น 

 ด้วยศกัยภาพด้านการเป็นจดุรองรบันกัท่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุ และเป็นทีท่ีร่วบรวม

สนิค้าและบรกิารไว้อย่างครบครนั และการที ่SHOWDC เป็นผูป้ระกอบการค้าปลกีราย

แรกในประเทศไทยที่ออกแบบการอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติจ�านวนมหาศาลนั้น สามารถส่งผลดีให้การแสดง Himmapan Avatar นั้น

เป็นอีกหนึ่ง Tourist Destination ของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ต้องการความเป็นท่ีสุดแห่งประสบการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย Himmapan 

Avatar ในฐานะผู้ประกอบการโชว์ในรูปแบบของ The Spectacular Walk-Through 

Experience แห่งใหม่ที่ส�าคัญของไทยและอาเซียน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และ

เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่กีบัประเทศไทย ให้กลายเป็นจดุศนูย์กลางด้านวฒันธรรมและ

ความบันเทิงแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก.	อุปกรณ์

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ( CMO Show Corp.) มีนโยบายในการ

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิควิธีการท่ีจะสร้างให้สื่อประกอบการแสดง 

และการแสดง Himmapan Avatar น่าสนใจ มีรูปแบบที่แตกต่าง มีคุณภาพให้เป็นโชว์

ที่ตระการตายิ่งใหญ่อลังการ ที่ผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี 

Multi Media และสมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียน

ข.	บุคลากร

 เนื่องจากบุคลากร และทีมงานเป็นส่วนท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์การ

แสดง Himmapan Avatar บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ( CMO Show 

Corp.) จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานและคัดเลือกทีมงานนักแสดง ท่ีมีทักษะ 

ความสามารถและความช�านาญในการแสดง และการใช้อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ 

ที่ใช้ในการแสดง เพื่อให้การแสดง Himmapan Avatar เป็นการแสดงที่มีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับการแสดงโชว์ระดับโลก

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล

52 รายงานประจำาปี 2559



(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ให้บริการการจัดงานแบบเป็นส่วนตัวและในรุปแบบ

ของบรษิทั อย่างครบวงจร โดยครอบคลมุตัง้แต่การให้ค�าแนะน�า เสนอแนวความคดิ และ

คอนเซ็ปของงาน รวมถึงออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และควบคุมการผลิตทุกองค์ประกอบ 

ติดตัง้ ตกแต่ง ดแูลความเรยีบร้อยของทกุส่วนภายในงาน ให้ออกมาอย่างทนัสมยัและไม่

เหมอืนใคร ภายใต้บคุลากรมอือาชพีทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในวงการแฟชัน่

ของประเทศไทย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 ตลาดการจัดงานของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีท้ังในรูปแบบบริษัท และท�าอย่าง

อสิระ ซึง่ยงัไม่มบีรษิทัใดทีเ่น้นการจดังานแบบส่วนตวัอย่าง บรษิทั โมเมนตมั เอส จ�ากดั 

ดังนั้นเราจึงไม่มีคู่แข่งโดยตรงที่ท�างานในลักษณะเดียวกัน จะมีเพียงแต่คู่แข่งโดยอ้อม

เช่น บริษัทจัดงาน หรือ Wedding planner อื่นๆ เช่น Wedding is me, Rainforest, 

Kaidang, Phka, Box wedding และ บริษัท ตือ จ�ากัด และยังมีกลุ่มฟรีแล๊นซ์ที่รับ

จัดงานโดยไม่ผ่านรูปแบบบริษัทเพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างต่อเนื่อง จึงสรุปได้ว่ามีการ

แข่งขันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยอ้อมในแง่ของการจัดงานอีเว้นท์ภายในตลาด

ของประเทศไทย

ก. นโยบายทางการตลาด
 ในปี 2017 บรษิทั โมเมนตมั เอส จ�ากดั จะมุง่เน้นในส่วนของการจดังานแบบส่วน

ตัวให้มากขึ้น โดยจะเน้นจัดงานแต่งงานเป็นหลักสืบเนื่องมาจากการหาข้อมูล พบว่าใน

ตลาดการจดังานแต่งงานของประเทศไทยในแต่ละปีมบ่ีาวสาวแต่งงานมากถงึ 3 แสนคน 

และ มีมูลค่ารายได้กว่า 30,000 ล้านบาท

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
 หากเทียบระดับราคาของอุปกรณ์เช่าของบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด กับบริษัท

อืน่ท่ีให้เช่าอปุกรณ์นัน้ พบว่าเรามรีาคาสงูกว่ามาก เนือ่งจากอปุกรณ์ท่ีเราใช้ในแต่ละครัง้ 

ล้วนเป็นการผลิตขึ้นใหม่ จึงมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าบริษัทอี่นที่มีการใช้ซ�้า ดังนั้นใน

ปี 2017 เราจึงจะมีนโยบายที่จะน�าผลผลิตหรืออุปกรณ์เดิม กลับมาซ่อมแซม ดัดแปลง

และน�ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุน 

2.2.6 การจัดงานสังสรรค์
แบบเฉพาะกลุ่ม 
(Private Life Style 
Event Service) 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 มีการจัดหาซัพพลายเออร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้า และราคาต้นทุนไม่สูงมากภาย

ใต้กรอบ ของการควบคุม คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เช่น ซับโครงสร้าง ดอกไม้ พร็อพ 

Catering โรงพิมพ์การ์ด ฯลฯ รวมถึงการหาทีมงานท่ีช่วยซับพอร์ตงานเฉพาะทางมา

ช่วยสร้างสรรค์งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(4) การด�าเนินการของบริษัท เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 เนื่องจากทางบริษัทโมเมนตัมเอส เป็นบริษัทท่ีอีเว้นท์ท่ีเน้นคุณภาพของความ

ครเีอทฟี และการใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์เป็นหลกัจงึมกีารน�าเสนอให้ลกูค้าปรบัเปลีย่นเร่ือง

การปริ้นการ์ดเชิญต่างๆ เป็นรูปแบบของ E Card แทน เพื่อเป็นการเพิ่ม Value ให้กับ

งานและลดการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองต่างๆ และการส่งงาน ส่งข้อมูลต่างๆ ให้ผ่านระบบ

อีเมล์ทั้งหมด เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรสิ้นเปลืองทั้งกระดาษ CD และค่าแมสเซนเจอร์

ต่างๆ

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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 มวิส์ คอร์ปอเรช่ัน คอื นกัผลติปรากฏการณ์ ท่ีมุ่งมัน่ประดษิฐ์งานเอนเตอร์เทนเมนต์  

ด้วยความสนุก มีสไตล์ และพลังสร้างสรรค์ “PLAYING WITH PHENOMENA” ที่ให้

บริการบริหารการจัดงานอีเวนท์ งานแสดงคอนเสิร์ตแบบครบวงจร (Turnkey Event 

Management) ขอบเขตการให้บริการได้แก่

- การออกแบบสร้างสรรค์

- การวางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของ

ลูกค้า 

- การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ

- การออกแบบชิ้นงาน 

- การให้ค�าปรึกษาในด้านการจดัหาและจดัเตรยีมพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับการ

จัดงานแสดงประเภทต่างๆ 

- การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง 

- การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า 

- การควบคุมการผลิต

- การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า 

- และบริหารงานแสดง 

- จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่

- Creative & Entertainment Production Agency: บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม

สร้างสรรค์โปรเจคใหม่ข้ึนมาในลกัษณะ “Promoter” และท�าการหาผูส้นนั

สนุนโครงการ

- Tailor-made Corporate Entertainment: รับจ้างสร้างปรากฎการณ์ 

- New Experience for Branding: ต่อยอดแบรนด์ให้แข็งแรงและแตกต่าง

2.2.7 ธุรกิจให้บริการ
ด้านการจัดงานคอนเสิร์ต 
งานแสง สี เสียง มัลติมีเดีย 
(Concert with Light 
& Sound Show Concert)
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
 1. เน้นการน�าเสนองานด้วยแนวคดิสร้างสรรค์ทีแ่ตกต่างผ่านรูปแบบการสร้าง

งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้าแต่ละราย(Tailor-made) เนื่องจากปัจจุบัน การ

แข่งขนัในด้านการสือ่สารตลาดไปเป็นอย่างรุนแรงและมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว ทาง

บรษิทัจงึมุง่เน้นการสร้างสรรค์งานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ให้ลกูค้ารวมถงึตอบโจทย์ในด้านเป้า

หมายที่ตั้งไว้ โดยการน�าเอารูปแบบการจัดงาน และเทคนิคใหม่ๆมาน�าเสนอ

 2. การให้บรกิารโดยใช้การสือ่การตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication) ท�าให้สามารถรองรบับรกิารลกูค้าได้แบบ one stop service ไม่ว่า

จะเป็นงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ งานวางแผนสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ และงานส่ือสาร

แบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความต่อเนื่องและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพมากข้ึน ทางบรษิทัสามารถให้ค�าปรกึษาและรบัผดิชอบตัง้แต่ข้ันตอนการ

ท�า Concept Exploration, Strategic Planning, Production, และ Operation & 

Management จนถึงการท�า Monitoring & Evaluation ให้กับทางลูกค้า

 3. การบริหารเพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship 

Management) และเน้นการดแูลลกูค้าแบบระยะยาว ซึง่กลยทุธ์นีจ้ะท�าให้ทางลกูค้ามี

ความเชือ่มัน่และเกิดการจ้างงานในระยะยาว เน้นการดแูลลกูค้าโดยทีมงานทีเ่ชีย่วชาญ

ทีพ่ร้อมให้บรกิารได้อย่างถกูต้องรวดเรว็ รวมถงึสามารถให้ค�าแนะน�าและเปน็ทีป่รกึษา

ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้

ข. ภาวะการแข่งขัน
หากพิจารณาธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่

อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

- การรับ brief โจทย์และความต้องการของลูกค้า

- Brainstorming การระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการน�าเสนองาน

- Proposal presentation การน�าเสนอรายละเอียดงาน

- Production เมื่อสิ่งท่ีน�าเสนอผ่านการอนุมัติจากทางลูกค้า จะเร่ิมการลง

รายละเอียดการเตรียมงานทั้งหมด

- Set Up การท�าการก่อสร้าง ณ สถานทีจ่ดังานจรงิพร้อมมกีารซ้อมใหญ่เพือ่

เตรียมความเรียบร้อยทั้งหมด

- Show Day การแสดงจริง

- Evaluation หลังจากจบงานจะมีการประเมินผลงานว่าตางตามเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้รึไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์

ต่องานในอนาคต

- Customer Relationship Management ท�าการดูและและติดต่อลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังน�าเสนอแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆที่คาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ให้กับทางลูกค้า

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยกรที่ส�าคัญท่ีสุดของ

บริษัท ในการขับเคล่ือนให้บริษัทประสบความส�าเร็จและผลิตงานท่ีมีคุณภาพให้แก่

ลูกค้า ทางบริษัท มีนโยบายคัดเลือกบุคลากรที่มีทัศนคติและคุณสมบัติท่ีตรงกับวิสัย

ทศัน์ขององค์กร นอกจากนีย้งัมฝึีกอบรมพนกังานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในลกัษณะงาน

และระบบการท�างานของบรษิทั รวมไปถงึการเน้นพาพนกังานไปดงูานนอกสถานทีเ่พือ่

ให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 1. นโยบายการประหยัดพลังงาน ทางมิวส์มีนโยบายให้พนักทุกคน ร่วมใจกัน

ประหยัดไฟฟ้า และน�้าประปาในบริษัทฯ

 2. นโยบายการรไีซเคลิวสัดสุิน้เปลอืง ลดจ�านวนการใช้กระดาษและเอกสารใน

บริษัท เน้นการใช้ซ�้า (Re Use)ของกระดาษสิ้นเปลือง ลดการปริ้นท์เอกสารที่ไม่จ�าเป็น 

เน้นการส่งเอกสารทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 IMAGINIA ด�าเนนิธรุกจิการให้บรกิารด้านสวนสนกุส�าหรบัเดก็และครอบครวั โดย

เน้นเรือ่งพฒันาการด้านการใช้จนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์เป็นรากฐาน และเพือ่

ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจของเด็กๆ พร้อมทั้งเป็นสถาน

ที่ที่สามารถใช้เวลาได้ส�าหรับทุกคนในครอบครัว สวนสนุกมีบริเวณ 1400 ตารางเมตร

ในการแบ่งโซนการเล่นทัง้หมดออกมาเป็น 21 โซน รวมถงึส่วนอ�านวยความสะดวกเช่น 

คาเฟ่ ห้องน�้า จุดเปลี่ยนผ้าอ้อม และห้องปฐมพยายาลเบื้องต้น 

นอกจากพืน้ทีเ่ล่นแล้ว ปัจจบุนัสวนสนกุอเิมจเินยีมบีรกิารและกจิกรรมพเิศษทีแ่บ่งเป็น

ประเภทต่างๆได้ดังนี้:

 1) กิจกรรมประเภทอีเว้นท์ (Event) : กิจกรรมอีเว้นท์เป็นงานกึ่งนิทรรศการที่

จะมีธีมเฉพาะที่จะจัดขึ้นเป็น

ระยะเวลา 2 เดือน

 2) กจิกรรมเสรมิพเิศษ (Special Workshop): กิจกรรมทีส่อดคล้องกบัเทศกาล

หรือวันส�าคัญต่างๆ เช่น art and 

craft workshop และ cooking workshop เพือ่เพิม่ความหลากหลายภายในสวนสนกุ

 3) บริการทัศนศึกษา (School Field Trip): ให้บริการพื้นที่ส�าหรับเด็กตั้งแต่

วัยอนุบาลถึงประถมต้น 

 4) บริการรับจัดงานสังสรรค์: ครอบคลุมวันส�าคัญต่างๆของเด็กและบุคคล 

ในครอบครัว อาทิเช่น งานวันเกิด งานจบพิธีการศึกษา งานเฉลิมฉลองเนื่องใน 

เทศกาลต่างๆ 

 5) บริการส�าหรับลูกค้าในรูปแบบ corporate: จัดกิจกรรมในประเภท CRM 

หรืองานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าส�าหรับลูกค้าในกลุ่ม corporate ให้มีความสอดคล้องกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ 

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
 อเิมจเินีย มุง่เน้นในการสร้างสวนสนกุส�าหรบัเดก็อาย ุ1-12 ปี โดยเน้นชจูดุเด่นใน

เรื่อง สวนสนุกปลูกจินตนาการ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล 4 ด้าน ทั้งทาง

ด้านร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก กระบวนคิด และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการน�าเสนอ

การเรียนรู้จากการเล่น ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ธรรมชาติ และ การเล่น

แบบคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบที่ผสมผสานดิจิตอลอินเตอร์แอ็คทีฟ (digital interactive) 

ที่เปิดจินตนาการของเด็กๆตั้งแต่อายุ 1 - 12 ปี พร้อมปลุกจินตนาการของทุกคนใน

ครอบครัวไปพร้อมๆกัน

2.2.8 ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก 
(Playland)
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 ทางอิเมจิเนียยังเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานประเภทอีเว้นท์ (Event)  

ซึง่เป็นงานกึง่นทิรรศการทีจ่ะมธีีมงานเฉพาะทีจ่ะจดัขึน้เป็นระยะเวลา 2 เดอืน โดยเน้น

จัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกไตรมาศ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสีสันและท�าให้เกิด

ความหลากหลายให้กับผู้เข้าใช้บริการประจ�า และเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ส�าหรับ

การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ อีกท้ังยังเป็นการเน้นจุดเด่นของ

สวนสนุกให้มีความแตกต่างจากสวนสนุกอื่นๆ นอกจากนี้ทางอิเมจิเนียยังมีการเพิ่ม 

การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Workshop) ในเทศกาลต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าว

เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กได้สนุกเพลิดเพลินและช่วยให้เด็กได้เรียนรู ้

ในด้านต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของทางอิเมจิเนียอีกจุดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้ 

อิเมจิเนียแข่งขันกับคู่แข่งได้

	 •	 ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

- ลูกคา้กลุ่มคนไทย โดยเนน้การเพิ่มจ�านวนลกูค้าในกลุ่มนี้เป็นหลกั ผ่านการ

ท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

- ลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติท่ีมีถ่ินพ�านักในประเทศไทย โดยเน้นกระตุ้นให้เกิด

การใช้บริการซ�้า และเน้นสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าและบริการ 

อย่างอิเมจิเนีย

- ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว โยเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเสนอ

สิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

 

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก
 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจด้านเก่ียวกับเด็กท้ังหมด ท้ังผลิตภัณฑ์และบริการด้าน

สวนสนุกและศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ได้มีการ

เพิม่ผูป้ระกอบการท้ังเลก็และใหญ่อย่างต่อเนือ่งมากกว่า 10 รายภายในระยะเวลา 2 ปีที่

ผ่านมา หากแต่ผูป้ระกอบการรายใหม่นัน้มลีกัษณะการบริการทีเ่น้นไปทีก่ารพฒันาการ

ด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีบางรายท่ีใช้นโยบายการตลาดท่ีเน้นการพัฒนาการ

แบบองค์รวมและเสริมสร้างจินตนาการคล้ายคลึงกับอิเมจิเนีย เพื่อด�ารงความสามารถ

ในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและบริการท่ีใกล้เคียงกัน อิเมจิเนียจึงมุ่งมั่นในการ

รักษามาตรฐาน ความสะอาด บรรยากาศ และบริการ อันเป็นจุดแข็งของสวนสนุกที่ได้

รบัเสยีงตอบรบัในเชงิบวกจากลกูค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้มคีวามสม�า่เสมอ 

อีกทั้งยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาเครื่องเล่น คิดค้นเกมส์ กิจกรรม และเนื้อหาใหม่ๆ 

เพือ่ให้เป็นประสบการณ์ทีไ่ด้ท้ังความรูแ้ละความสนกุ ซึง่ส่วนประกอบทัง้สองด้านนัน้คือ

ความต้องการหลักของกลุ่มลูกค้าในประเภทธุรกิจบริการเกี่ยวกับเด็ก
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1.	ผลิตภัณฑ์	

 อเิมจิเนยีมกีารปรบัปรงุและเพิม่เตมิเครือ่งเล่นและบรกิารใหม่ๆ เพือ่ตอบโจทย์ของ

ลูกค้าทุกกลุ่ม (สามกลุ่มหลักคือคนไทย, ชาวต่างชาติที่พ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

และนักท่องเที่ยว) 

2.	บุคลากร	

 ทางอิเมจิเนียมีการอบรมและเพิ่มทักษะ ความรู้ประเภทต่างๆ หลายด้าน ดังนี้ 

- บุคลิกภาพ มีการอบรมการแต่งหน้า 2 ครั้งต่อปี 

- บรกิาร มกีารทดสอบเกีย่วกับการให้ข้อมลูทีถู่กต้องต่อลกูค้ารวมถึงมารยาท

การบริการที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

- ความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้า (supervisor) ท้ังหมดได้รับการ

อบรมเชิงลึกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- เทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานได้รับการอบรมในการแก้ใขปัญหาเครื่อง

และเกมต่างๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

อิเมจิเนียให้ความส�าคัญในเรื่องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในองค์กร

- มกีารตรวจนบัและควบคมุจ�านวนวตัถุดบิส�าหรบังานศลิปะต่างๆ และอาหาร 

เพื่อก�าหนดปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า และเพื่อจ�านวนอัตรา

การสูญเสียวัตถุดิบอย่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารหมด

อายุ เป็นต้น

- มาตรการการลดขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทกระดาษ การเน้นให้ใช้กระดาษ

ทั้ง 2 ด้าน การใช้กระดาษรีไซเคิล

- มีมาตรการส่งเสริมการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�าขยะมาท�า

กิจกรรมทางศิลปะ สร้างเป็นของตกแต่ง 

- มาตรการการประหยัดพลังงานในส�านักงาน เช่น การปิดเครื่องปรับอากาศ 

และการปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน

ส�าหรับสวนสนุก

- รณรงค์ปลูกฝังเด็กๆเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การน�าเอาถังขยะที่

สามารถแยกขยะประเภทต่างๆเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมส�าหรับเด็ก มีป้าย

รณรงค์ภายในจุดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่น สบู่เหลว น�้า กระดาษช�าระ เป็นต้น
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อาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล
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2555

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
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03 ปัจจัย
ความเสี่ยง

ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
แบ่งออกได้เป็น  
6 ประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี

3.1 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก 
 การเปลีย่นแปลงแผนการจัดกิจกรรม 
 ทางการตลาดของบริษัทลูกค้า

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพมาก ในการท่ีเข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูก

ต้องตรงกับสินค้าหรือบริการท่ีมี หลายบริษัทหันมาให้ความสนใจการจัด

กิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการโฆษณาซึ่งเป็นเครื่องมือ

ทางการตลาดแบบดั้งเดิม ดังนั้นการเปล่ียนแปลงความต้องการของลูกค้า 

ถอืเป็นความเสีย่งอนัดบัต้นๆ ของบรษิทัในการท�าธรุกิจให้บริการบริหารการ

จดังาน อาทเิช่น การปลีย่นแปลงนโยบายทางด้านการตลาดของบรษิทั การ

เปลีย่นแปลงรปูแบบของผลติภัณฑ์ การเปลีย่นกลุม่ลกูค้า การเปลีย่นแปลง

งบประมาณในการท�าการตลาด และรวมไปถึงการเลื่อนระยะเวลาของการ

จัดท�ากิจกรรมออกไป เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่ง

ผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้
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อย่างไรกต็าม จากการด�าเนนิกิจการมายาวนานอย่างต่อเนือ่งกว่า 25 (เชค็อายดุ ิอายส์)  

ปีของบริษัทฯ จึงมีฐานลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนด�าเนินธุรกิจในหลากหลาย

ประเภทอุตสาหกรรม ซ่ึงแต่ละประเภทอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการจัดงานต่าง

กนั ถือเป็นการกระจายความเสีย่งในด้านของช่วงเวลาการจัดงานได้ นอกจากนีบ้ริษทัฯ 

มนีโยบายในการหาลกูค้ารายใหม่ๆ ในประเภทธรุกจิทีห่ลากหลายเพิม่ขึน้ ซึง่ลกูค้าใหม่

เหล่าน้ีจะใช้การจดักจิกรรมทางการตลาดในการประชาสัมพนัธ์ และมแีนวโน้มทีก่ารจดั

กิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้า

หมายโดยตรงมากขึ้น และการท�างานในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าเก่า เพ่ือ

ความต่อเนื่องในการท�างานตลอดทั้งปี 

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเพื่อต่อยอดการท�างานเพิ่มขึ้นในปีถัดไปใน

ลูกค้าทุกราย โดยการพยายามน�าเสนอผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ

ต่อยอดผลงานท่ีประสบความส�าเร็จของลูกค้าเพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์และสร้าง

โอกาสในการได้งานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีหน่วยงานดูแลและให้บริการ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด น้อมรับทุกความเห็นเพื่อแก้ไขและเหนืออื่นใดคือการค�านึงถึง

วตัถปุระสงค์ของใช้งบประมาณของลกูค้าอย่างคุม้ค่าทีส่ดุและวดัประสทิธิภาพของงาน

ที่ท�าให้ลูกค้าให้มีคุณภาพมากที่สุด 
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3.2 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากความไม่แน่นอน  
 ของภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
 และการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะทางเศรษฐกจิกบัสภาวะการเมอืงในปัจจบุนันี ้ถอืว่ามคีวาม

เกีย่วข้องกนัค่อนข้างมาก ธรุกจิการให้บรกิารสร้างสรรค์และจดังานอเีว้นท์ เป็นธรุกจิที่

มคีวามเกีย่วข้องและเชือ่มโยงกบัธรุกจิโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กับ

ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอย่างมาก การจบัจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนและ

การอยูร่อดของธรุกจิ เป็นปัจจัยส�าคญัต่อการตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์และบรกิาร

ในการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

ประเภทหนึ่ง

เมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงในสังคมไทยนั้น 

ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง การด�าเนินธุรกิจจึงได้

รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเมือง การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ 

นโยบายทางเศรษฐกจิต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกดิการพจิารณาเปลีย่นแปลงนโยบาย

การตลาด ทั้งการใช้งบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงงบประมาณ

ของการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ด้วยเช่นกัน ไม่นับรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ ที่ได้รับ

การก่อตัง้และสนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครฐัและร่วมส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคเอกชน 

เช่น โครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อ

การท่องเท่ียว โครงการจัดการประชุมนานาชาติ ท่ีมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากกับ

สถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานกาณ์ในช่วงเวลานั้นๆ เช่นกัน 

อย่างไรก็ด ีบริษัทฯ เตรยีมความพร้อมในกรณนีีอ้ยูเ่สมอ โดยการพยายามจดัสรรสดัส่วน

การสร้างรายได้ไม่ให้พึง่พาเพยีงด้านใดด้านหนึง่ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรือเอกชน หากแต่

พยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆรายและท่ัวทกุภมูภิาคของประเทศ มิได้จ�ากดัการรับ

งานอยูเ่พยีงแต่ในเมืองหลวง ไม่พึง่พงิลกูค้ารายใดรายหนึง่หรอือตุสาหกรรมประเภทใด

โดยเฉพาะ และกระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด นอกจากนีบ้รษิทัฯ 

มีนโยบายรักษาสมดุลของงานท่ีจะก่อให้เกิดรายได้อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบ

มากท่ีสุด รวมทั้งพยายามวางแนวนโยบายที่จะมีงานที่เป็นรายได้ประจ�าของบริษัทฯ 

นอกเหนือจากการรับจัดงานให้ลูกค้าภายในประเทศ บริษัทมีการวางแผนที่จะขยาย

การให้บริการไปยังประเทศ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทุกๆ ด้านของกลุ่ม

บรษิทั ในการขยายธรุกจิไปยงัตลาดประเทศเพ่ือนบ้านในแถบ CLMV และกลุม่ประเทศ

ใน ASEAN เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ
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3.3 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก 
 การปรับตัวของลูกค้า การปรับตัว 
 เข้าสู่ตลาดอีเว้นท์ของผู้ประกอบการรายใหม่ 

ผู้ประกอบการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว เช่น บริษัทโฆษณาเอเยนซี่ 

บรษัิทสือ่สิง่พมิพ์และรายการทวีต่ีางๆ แม้แต่ผูป้ระกอบการทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัธรุกจิลูกค้า 

เช่น บรษัิททีใ่ห้บรกิารด้านประชาสมัพนัธ์ มทีศิทางเริม่ปรับตวัทีจ่ะหาลูท่างเข้ามาสร้าง

มลูคา่สร้างรายได้จากตลาดธุรกจิบรหิารการจดังานอเีว้นท์บ้าง เนือ่งจากมลูค่าทางการ

ตลาดของธุรกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์เพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี โดยพยายามใช้จุดเด่น

ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกรวมเข้ากับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ 

การเตบิโตในบรษิทัเหล่านีใ้นหมวดอเีว้นท์กส่็งผลให้การแข่งขนัในธรุกจิทวคีวามรุนแรง

เพิม่มากขึน้ อย่างไรกด็ ีความช�านาญในเรือ่งของการจดังานอเีว้นท์ในประเภทต่างๆ เป็น

เรื่องประสบกาณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ แม้บริษัทเหล่านี้จะพยายามสร้างแผนก 

อเีว้นท์เพือ่มาดแูลและจดังานเอง และเพือ่ประโยชน์ในด้านของการประหยดัต้นทุน แต่

อย่างไรกต็าม ความเชีย่วชาญของบุคลากรคงยงัไม่สามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและจดั

งานอีเว้นท์ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริษัทที่ท�างานด้านนี้โดยตรงได้

นอกจากนี้แล้ว ตลาดอีเว้นท์ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการหรือลูกค้าในอดีต

ที่สั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทท่ีท�างานด้าน 

อีเว้นท์อื่นๆ จัดงานให้มาก่อน เกิดการปรับตัว เรียนรู้และจัดงานอีเว้นท์เองโดยไม่ต้อง

อาศัยบริษัทบริหารการจัดงาน (Event Management) ท่ีท�าด้านนี้โดยตรง ดังนั้น 

อุตสาหกรรมอีเว้นท์ในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่มีคู่แข่งและมีการแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึ้นมาก

เท่านั้น แต่ยังต้องปรับตัวและรักษาคุณภาพให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป พร้อมกันนั้นยังต้องสร้าง

การยอมรับจากความส�าเร็จของงานจากลูกค้า และพยายามพัฒนาศักยภาพทั้งในด้าน

การบริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบการน�าเสนอ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 
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3.4 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก 
 การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโยโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก เทรนด์หรือความ

นิยมในหมู่ผู้บริโภคในโลกตะวันตกสามารถรับรู้แพร่หลายเข้ามาถึงโลกตะวันออกได้ใน

เวลาอนัสัน้ ด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีทันสมยัมากข้ึน และเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็แทบ

จะตลอดเวลา ดงันัน้ การท�างานเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพือ่สร้างประสบการณ์

ให้กับกลุม่ลกูค้าในธรุกจิการตลาดนัน้จงึไม่สามารถใช้รปูแบบเดมิไปได้ตลอด เช่นกนักบั

บริษัทน เอง การจัดกิจกรรมการตลาดให้กับลูกค้า บริษัทฯ ก็ต้องพัฒนารูปแบบการจัด

งานให้มีความทันสมัย แปลกใหม่และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดงานเช่นกัน 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น 

ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับงานอีเว้นท์ มีทีมงานดูแลลูกค้าและให้ค�า

ปรกึษาอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอเีว้นท์ทีม่คีณุภาพในมุมมองใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ อยูเ่สมอ เช่น การหาเครือ่งมอืทางการตลาดใหม่ๆ หรอืสร้างความ

ร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยนีัน้ๆ เพือ่ร่วมกนัท�างานและเกิดการถ่ายทอดความรูท้ีช่่วย

สร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
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3.5 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติ

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีความผันผวนและคาดเดาได้ยากมากขึ้น 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายครั้งมีความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา บางคร้ัง

อาจมีผลกระทบการกับการท�างานหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้ จนอาจท�าให้

ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

 ส�าหรับความเสี่ยงในเรื่องนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมีการติดตามเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานของลูกค้า โดยเฉพาะ

บริเวณพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ จะต้องเข้าไปจดังาน เพือ่ประเมนิสถานการณ์และหาทางป้องกนั

หรอืการหลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจจะเกดิข้ึนได้ในทกุสถานการณ์ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัย

ในการจัดงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย 

 นอกจากการประเมนิความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ได้แล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีารป้องกนั

ความสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ในขัน้ตอนการตดิตัง้งานและขณะทีง่านด�าเนนิอยูด้่วยเช่นกนั 

โดยการท�าประกันภัยในการจัดงานและประกันภัยอันอาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน ส�าหรับ

งานที่มีผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมากหรืองานที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้า

ร่วมงานได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย

3.6 ความเสีย่งจากการ 
 ทีม่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 25% 

บริษัทฯ มีผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 25 คือกลุ่มคุณาวงศ์ ซึ่งอาจถือ

เป็นผู้มีอ�านาจในการควบคุมเสียงในการลงมติในการประชุมผุ้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ได ้

และยังเป็นผู้บริหารคนส�าคัญอีกด้วย หากบริษัทฯ สูญเสียผู้บริหารคนดังกล่าวไป อาจ

มีผลกระทบกับการบริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการควบคุมเสียงนั้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการอสิระท่ีมีคณุวฒิุและประสบการณ์ ในการวนิจิฉยัและให้ความเหน็ทีเ่หมาะ

สมถกูต้องและเป็นกลางให้กบัผูถ้อืหุน้ในวาระต่างๆ อยูแ่ล้ว นอกจากนีใ้นการประชมุยงั

มีผู้สังเกตุการจากส่วนต่างๆ ด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการประชุมและการลงคะแนนเสียง จะ

เป็นไปอย่างยุติธรรมและอิสระ นอกจากนี้บริษัทฯ เริ่มมีการปรับโครงสร้างการบริหาร

จัดการเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ในเรื่องของการบริหารงาน ธุรกิจให้บริการรับจัดงาน ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือทีมงานท่ี

มีประสบการณ์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับบุคคลากร โดยให้โอกาสในเร่ือง

ความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพให้ทีมงานทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ท�าให้บริษัทฯ มี

ผู้บริหารระดับสูงจ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีเติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ 

ความเสี่ยงในประเด็นนี้จึงค่อนข้างน้อย
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)
  (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บรกิารบรหิารการจดังาน
  บันเทิงสาธารณะ งานนิทรรศการ
  และแสดงสินค้า การจัดประชุมสัมมนา 
  และการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  และส่งเสริมการขาย
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56
  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000458
ทุนจดทะเบียน : 255,462,733 บาท
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 255,462,733 บาท 
ประเภท : หุ้นสามัญ
Homepage : http://www.cmo-group.com
โทรศัพท์ : 0-2088-3888
โทรสาร : 0-2088-3857

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลส�าคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราชา
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4.2 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเช่าอุปกรณ์

  เพื่อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 4/22 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ 

  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0105533044751

ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 135,000,000 บาท

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.pmcenter.co.th

โทรศัพท์ : 0-2091-9888

โทรสาร	 : 0-2791-9401

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้าน

  การผลิตสื่อเพื่อการน�าเสนอ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 4/27 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ 

  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0105529020606

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 15,000,000 บาท

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.theeyes.co.th

โทรศัพท์ : 0-2944-5683

โทรสาร	 : 0-2944-5684

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
84 พรรษา มหาราชา
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบ

  สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

  กับการจัดงานทุกประเภท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ส�านักงานตั้งอยู่ที่ 252 ซอยอยู่เจริญ 29 

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขทะเบียนบริษัท : 0105542010406

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,000,000 บาท 

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.expotech.co.th

โทรศัพท์ : 0-2691-6318-20

โทรสาร	 : 0-2691-7146

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการจัดงานเลี้ยง

  แบบส่วนตัว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ส�านักงานตั้งอยู่ที่ 4/18-19 

  ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนนวลจันทร์ 

  แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรงุเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557121900

ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 2,000,000 บาท

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.momentum-s.com

โทรศัพท์ : 0-2714-9550-2
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	มิวส์	คอร์เปเรชั่น	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ต 

  งานแสง สี เสียง มัลติมิเดียทุกชนิด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : ส�านักงานตั้งอยู่ที่ 4/27 ซอยนวลจันทร์ 56 

  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 

  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558021461

ทุนจดทะเบียน : 7,5000,000 บาท

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.musecorporation.com

โทรศัพท์ : 0-2944-5888

โทรสาร : 0-2944-5878

ชื่อบริษัท	 	 :	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์คอร์ป	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : ประเภทธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดงท่ีผสม
ผสานเทคโนโลยี่ จัดโชว์ จัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย และอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 
  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558151695

ทุนจดทะเบียน : 110,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 110,000,000 บาท 

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.himmapanavatar.com

โทรศัพท์ : 0-2088-3888

โทรสาร : 0-2790-3857

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
84 พรรษา มหาราชา
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4.3 ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Homepage : http://www.tsd.com 

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร	 : 0-2009-6662

4.4 ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 

  อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม 9

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

Homepage : http://www.ans.com 

โทรศัพท์ : 0-2645-0107-9

โทรสาร : 0-2645-0110

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
84 พรรษา มหาราชา

75บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



2554

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

		ล�าดับที	่	 	รายช่ือผู้ถอืหุน้	 	จ�านวนหุน้	 สดัส่วนการถอืหุน้

 1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 73,724,432 28.86%

 2. นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 47,822,200  18.72%

 3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 10,745,775 4.21%

 4. นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ 7,806,202 3.06%

 5. นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ 6,993,000 2.74%

 6. นางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ 6,950,000 2.72%

 7. นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ 4,729,100 1.85%

 8. นางสาวปัทมา กุลเลิศประเสริฐ 4,056,585 1.59%

 9. นายอมรพงษ์ สูติกลางวิหาร 2,332,600 0.91%

 10. นายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ 2,300,000  0.90%

 11. อื่นๆ  88,002,839  34.44%

    255,462,733 100.00%

โครงสร้าง
เงินทุน
5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนทัง้สิน้ 255,462,733.00 

บาท เรยีกช�าระแล้วทัง้สิน้ 255,462,733.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 

255,462,733.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

5.2 ผู้ถือหุ้น
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06 นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล และส�ารอง

ตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และโครงการในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

	 • เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมัุตกิารจ่ายเงนิปันผล

จากการด�าเนินงานประจ�าปี 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้ 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น ก�าหนดจ่ายวัน

ที่ 27 พฤษภาคม 2557 

	 • เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2558 ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้อนมัุตกิารจ่ายเงนิปันผล

จากการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

 •  เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้อนมุตักิารจ่ายเงินปันผล

จากการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

 •  เมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงาน 1 มกราคม 

– 31 มีนาคม 2559 ดังนี้

  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.09 บาท ต่อหุ้น ก�าหนดจ่ายวันที่ 

9 สิงหาคม 2559

นิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
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07 โครงสร้าง
การจัดการ

7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
 และคณะกรรมการตรวจสอบ/  
 คณะกรรมการอิสระ
 

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจ�านวน 5 ท่าน* 

ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานกรรมการ**

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ***

3. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ***

4. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ***

5. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการ**

* รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1

** กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

*** กรรมการอิสระ
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(1)	 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายใน

การระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ

2. พจิารณาอนมุตังิบประมาณและโครงการลงทนุของบรษิทัฯ และก�ากบัดแูล

การด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่

ได้วางไว้ 

4. จดัให้มกีารรายงานข้อมลูโดยทัว่ไปและข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัฯ ต่อผู้

ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่

กฏหมายก�าหนด

5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการค�้าประกัน

7. พจิารณางบประมาณการปรบัเงนิเดอืนประจ�าปี งบประมาณการจ่ายโบนสั

พนักงาน สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร น�าเสนอเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จ

กรรมการ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

 นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการ 2/4 (ครั้งที่ 1-4)

 รศ. จุมพล รอดค�าดี กรรมการ 5/5 (ครั้งที่ 1-5)

 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ 7/7

 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการ 7/7

 ดร.ชเล คุณาวงศ์  กรรมการ 7/7

 นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ 1/2 (ครั้งที่ 6-7)

 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ 1/1 (ครั้งที่ 7)
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7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�านวน 3 ท่าน*  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการตรวจสอบ/

   กรรมการอิสระ **

2. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการตรวจสอบ/

   กรรมการอิสระ 

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ/

   กรรมการอิสระ

โดยมีนายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1

**กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

(1)	 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ต้องมีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อัน

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการ

ท่ีจะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (1%) ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบ

รษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

3. คณะกรรมการอสิระของบรษิทัมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และไม่เป็น

ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบ

รษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(2)	 อ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก�าหนด และหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้

บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี
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2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการ

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเช่ือถือ 

ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของส�านกังานตรวจ

สอบบญัชนีัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วน

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหาร

ทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฎบิตัติามจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงาน

ส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธาณชนตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น บทรายงาน

และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

 รศ.จุมพล รอดค�าดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 (ครั้งที่ 1-3)

 นายรัตนาวุธ วัชโรทัย กรรมการตรวจสอบ 2/3 (ครั้งที่ 1-3)

 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ /  4/4

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

 นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการตรวจสอบ  0/1 (ครั้งที่ 4)

 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ  1/1 (ครั้งที่ 4)
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7.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารซ่ึงประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีใน

ระดับบริหารจ�านวน 5 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี กรรมการผู้จัดการ 

3. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ

4. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

5. นางสาววรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1

7.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.  พจิารณาอนมุตัเิข้าร่วมการจดัประชมุนทิรรศการ งานสมัมนาทีม่มีลูค่าของงานไม่

เกิน 150 ล้านบาท

2.  พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าไม่

เกิน 25 ล้านบาท

3.  พิจารณาอนุมัติการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้

บริการใดๆ ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท

4.  พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 500,000 

บาท ยกเว้นกรณีที่การว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในต�าแหน่งรองประธานเจ้า

หน้าที่บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5.  พิจารณาอนุมัติการด�าเนินธุรกรรมใดๆ ที่มีวงเงินเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ข้างต้นอันมี

ความจ�าเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพือ่ประโยชน์แห่งกจิการหรอื

ทางธรุกจิของบริษทัฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารพิจารณาด�าเนนิธรุกรรมดงั

กล่าวได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า

6.  ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกีย่วข้องทัง้หลาย และภายหลงัเมือ่บริษทัฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบติัตามกฎระเบยีบทัง้หลายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท�ารายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ด้วย
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7.  พิจารณาด�าเนินธุรกรรมหรือการด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็น หรือเห็นสมควรต้อง

ปฏิบัติเพื่อด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทฯ 

หรือเพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ

8.  เป็นผู ้ตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ก�าหนดภารกิจ 

วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน

โดยรวม ผลงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบ

ริษัทฯ

9.  พจิารณาอนมุตัเิกีย่วกบักจิการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับรษิทัฯ ในฐานะผูกู้ใ้นมลูค่า

ไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

10. มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ท�าหน้าที่

จัดการและด�าเนินการแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในเรื่องท่ีจ�าเป็นและสมควร

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ข้างต้น หาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่อง

ที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าว

7.2.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม อ�านาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมาย

และกฏระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และคณะผูบ้รหิารจะไม่มอี�านาจในการท�ารายการ 

หรืออนุมัติการท�ารายการที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าว ให้คณะ

ผู้บริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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CM Join

C-MEX

CM One

CM Play

Imaginia

Odyssey

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายอาคารสถานที่

ฝายบุคคล

ฝายกฏหมาย

แผนกบัญชีการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ

ประธานเจาหนาที่การเงิน
นางสาวปยะมาตร ยงศิริชัยสกุล

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

 โครงสรางองคกรของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเสริมคุณ คุณาวงศ
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7.3 เลขานุการบริษัท

7.3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ	–	สกุล		 นางสาวปิยะมาตร์	ยงศิริชัยสกุล

อายุ   39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 สิงหาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน 

   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   Master Degree : International Business Management

   Business School, University of Surrey, United Kingdom.

ประวัติการอบรม 2008 : Thai Company Secretary Club

    - Fundamental Practice 

     for Corporate Secretary (FPCS)

   2009 : Thai Institute of Directors

    - Effective Minute Taking

   2009 : Thai Institute of Directors

    - Effective Minute Taking

  

7.3.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 

และบันทึกรายงานการประชุม 

2. จัดท�ารายงานประจ�าปี 56-1 และ 56-2

3. จัดประชมุคณะกรรมการ รวมถึงการจดัเตรยีมเอกสารท่ีเกีย่วข้องกบัการจดัประชุม 

และบันทึกรายงานการประชุม 

4. จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัของบรษิทั เช่น ทะเบยีนประวตัคิณะกรรมการ

และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร รายงานการประชุม

5. ท�าหน้าที่แจ้งต่อ กลต. กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่และลาออก

6. ตดิต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรพัย์ และ คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ เอกสารเพื่อ

การน�าส่ง รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

กรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกี่ยวข้องกับกิจการ
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน

(1)	 ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2)	 ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้ 

คณะผูบ้ริหารของบรษัิทฯ ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดบับรหิารจ�านวน 5 ท่าน ดงัม ี

รายนามแสดงไว้ในส่วนที่ 7.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.67 ล้าน บาท

7.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

 - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของ

เงนิเดอืน โดยในปี 2559 บรษิทัได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุเลีย้งชพีส�าหรบัผูบ้ริหาร 5 ท่าน 

จ�านวน 656,089.20 บาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.69 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 ชื่อ	–	สกุล	 ต�าแหน่ง	 ค่าเบี้ยประชุม	(บาท)

 นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 363,000

 รศ. จุมพล รอดค�าดี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 326,000

 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 326,000

 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 290,400

 ดร.ชเล คุณาวงศ์  กรรมการ 242,000

 นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 72,600

 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 72,600
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7.5 บุคลากร
 
7.5.1 จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 671 คน 
คิดเป็นพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 667 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น 4 คน ดังต่อไปนี้
 • บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานประจ�า จ�านวน 215 คน และ

พนักงานชั่วคราวจ�านวน 4 คน 
 • บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 246 คน 
 • บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 31 คน
 • บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 63 คน
 • บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 10 คน
 • บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 11 คน 
 • บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 91 คน 

7.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนของพนักงานตามข้อ 7.5.1 ในรอบปี 2559 ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
241,292,122.13 บาท 

7.5.3 กรณีพิพาท

 - ไม่มี –

7.5.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บรษัิทฯ มนีโยบายในการพฒันาพนกังานคอื การรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
2. มกีารจดัอบรมเมือ่เริม่แรกเข้าท�างานเพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจและคุน้เคยต่อ

งานก่อนการปฏิบัติงานจริง
3. บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ

เป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจ
การบริหารการจัดงานประเภทต่างๆ

4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถส�าหรับ
การพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ
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นิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

7.6 การท�ารายการเกีย่วโยง

7.6.1 รายการเกีย่วโยง

ในกรณีท่ีมีการท�ารายการใดเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้

มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผูถ้อืหุน้ และ/หรือ ปฎบิตักิารอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงั

กล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
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08 การก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากมี
ความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ และสร้างความเชื่อ
มัน่ถงึการมรีะบบการบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ 

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการ อนัเป็น
ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้น�า และการ
ควบคมุของกจิการให้มคีวามรบัผดิชอบตามหน้าทีด้่วยความโปร่งใส 
และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือ่รกัษาเงนิทนุและเพิม่พนู
คุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ คณะกรรมการ
ขอรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการก�ากบั
ดูแลเรียงตามล�าดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
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หมวดที ่1 . สิทธิของผู้ถือหุ้น

บรษัิทได้ตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุ้นอนัได้แก่ การซือ้ขายหุน้ การมส่ีวนแบ่ง

ก�าไรจากกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผุ้ถือหุ้นเพื่อ

ออกเสียงในที่ประชุม และให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนด

แนวทางการด�าเนนิการต่างๆ ให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัการคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐาน และไม่กระท�า

การใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้น อนัจะน�ามาซึง่ประโยชน์สูงสุดให้

แก่ผูถ้อืหุน้ และผูเ้กีย่วข้องโดยรวม ทัง้นีเ้พือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

 • ผู้ถือหุ้น จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่พึงมีและพึงได้ ทั้งใน

ด้านการลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่ง

ในผลก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่

ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั การแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของ

บริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าสอบ

บญัช ีการอนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ

ออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มี

หุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น เป็นต้น

 • ผูถ้อืหุน้มีสทิธใินการพจิารณาค่าตอบแทนทกุรปูแบบของกรรมการเป็นรายบคุคล 

เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ถ้ามี อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่าน

มาบรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพยีงอย่างเดยีวคอืค่าตอบแทนเบ้ียประชมุ

ประจ�าปี 

 • คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดนโยบายค่า

ตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 

และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 • ในการพจิารณาลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการบริษทั ประธานการประชุมได้เสนอ

ชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก

กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ท�า

หน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
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 • บรษัิทได้ก�าหนดวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ไว้เป็นเร่ืองๆ ในหนงัสือนดัประชมุผู้ถอื

หุ้น พร้อมทั้งมีค�าอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในแต่ละวาระไว้อย่างชดัเจน หากมวีาระแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัจะระบชุือ่ พร้อม

แนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, 

ประวัติการศึกษา, ประวัติการท�างาน และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และวันที่

เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 

 • ก่อนเร่ิมประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนน และนับ

คะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพียงกัน 

 • ในระหว่างการประชุม ประธานการประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอและด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอ

แนะต่างๆ ในการด�าเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจ�ากัด

เวลา ท้ังนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสน�าเสนอวาระ หรือค�าถามล่วง

หน้าก่อนการประชุม โดยมีการระบุช่องทางต่างๆ ในจดหมายเชิญประชุม เช่น

ทางโทรศัพท์ หรือช่องทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือ

ทาง Email Address: ir@cmo-group.com อีกด้วย 

 • ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ บรษิทัจดัประชมุในสถานที ่ทีผู่ถื้อหุน้สามารถ

เดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก อย่างไรกด็ ีหากมกีารจดัประชมุในสถาน

ท่ีห่างไกล บรษิทัมแีนวคิดในการจดัหารถรบัส่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้น 

และในการประชุมปี 2560 บรษัิทจะน�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบยีนเพือ่

เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 • ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่า

บริการ ท้ังนีบ้รษิทัมนีโยบายว่าจ้างผูส้อบบัญชีท่ีมคีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบตัิ

ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 • บรษิทัมกีารชีแ้จงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในรายงานประจ�าปี และในวาระการ

เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทได้แจ้งถึง อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย 

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัท

จะให้เหตุผล และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน 

 • บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วย รายช่ือ

กรรมการพร้อมต�าแหน่งที่ได้เข้าร่วมประชุม, วิธีการนับคะแนนเสียง, ประเด็น

ค�าถาม ค�าตอบทั้งหมด, คะแนนเสียงในแต่ละวาระ, บันทึกมติของที่ประชุม เพื่อ

ให้ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุได้รบัทราบ และมกีารเปิดเผยมตทิีป่ระชมุ พร้อม

ผลการลงคะแนนเสยีงในวนัถดัจากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย
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เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 • ในการประชุมผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการท่านอืน่

เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพยีงขาดเพยีงประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากตดิ

ปัญหาด้านสุขภาพ 

 • บรษิทัมโีครงสร้างการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุน้แบบปิรามดิ หรอืการ

ถอืหุน้ไขว้กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Free Float คิดเป็นร้อยละ 
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 • ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ

ล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้น

ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 • บริษัทไม่เคยละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้น

คนื และไม่เคยกดีกนัหรอืสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อ

สือ่สารระหว่างกนั รวมถงึไม่เคยละเลยต่อการเปิดเผยถงึข้อตกลงระหว่างผูถ้อืหุ้น 

(Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือ

หุ้นรายอื่น 

หมวดที ่2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความ

ส�าคัญเรือ่งการรกัษาสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุน้และส่งเสริมให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธิตามพืน้ฐาน

กฎหมายที่ก�าหนด มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและ

มีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน 

ตามนโยบายดังต่อไปนี้

 • ก�าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

 • ปัจจุบันบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม หากบริษัท

มีหุ้นมากกว่า 1 ประเภท บริษัทจะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละ

ประเภทให้ชัดเจน

 • บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเพิม่วาระการประชมุ หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง Website: http://www.cmo-group.

com/ir หรือทาง Email Address: ir@cmo-group.com หรือสามารถเสนอราย

ชื่อผ่านทางกรรมการอิสระได้โดยตรง

96 รายงานประจำาปี 2559



 • บรษิทัมกีารจดัท�าข้อพงึปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 

และพนกังาน รวมทัง้มกีารจดัท�านโยบายการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลักษณ์อกัษร 

และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ 

เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม

 • บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่เกี่ยวโยง รวมถึงนโยบายการก�าหนดราคา และมูลค่าของรายการ โดยได้

ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 • บริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกลุ่ม

ธุรกิจ มีเพียงการท�ารายการตามปกติธุรกิจ กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 • ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วม

ประชุมออกเสียงในการประชุม โดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมี

การเสนอชือ่กรรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ระบเุอกสาร/หลักฐานที่

ต้องใช้ซึง่เป็นเอกสารยนืยนัตวัตนทัว่ไป สามารถจดัเตรยีมได้อย่างง่ายดาย และไม่

เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ และบรษิทัยงัได้จดัให้มอีากร

แสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

 • บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ 

ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ท้ังภาษา

ไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 14 

วัน และยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของ CMO Group 

http://www.cmo-group.com/ir) ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันก่อนประชุม 

 • คณะกรรมการและผูบ้รหิาร มีการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ และการเปล่ียนแปลง

การถือหลกัทรพัย์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่

บริษัทย่อย 

 • ในปีท่ีผ่านมาไม่มีกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล

ภายใน

 • ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายการเกี่ยวโยง และหลักเกณฑ์การ

ซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
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หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดยค�านงึถงึสทิธขิองผู้มส่ีวน

ได้เสียดังกล่าวตามตามข้อก�าหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับบริษัท ผู้ที่มี

ส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหนี้, ลูกค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบัญชี, ผู้

ประเมนิอสิระ และชมุชน โดยมคีวามเท่าเทยีมกนัในการให้โอกาส และปฏบิตัอิย่างเสมอ

ภาคตามแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้

 • บริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Report บรรจุไว้เป็นส่วน

หนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1), รายงานประจ�าปี (56-2) และ

สามารถ Download ได้ในเวปไซท์ของบริษัท

 • บริษัทมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 ลูกค้า

 o CMO Group มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับ

ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานท่ีมีคุณภาพและตอบ

โจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา ตลอดจนมี

การแจ้งนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าให้กับผู้บริหาร และพนักงาน

ผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

	 พนักงาน

 o บริษัท สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยค�านึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ 

ความสามารถ เพือ่ให้ท�างานในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสรมิพนกังาน

ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการท�างานอย่างเท่าเทียมกัน และมีการก�าหนด

นโยบายดแูลค่าตอบแทน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล, การประกนัอบุตัเิหตุ และ

สวสัดกิารอืน่ๆ ของพนกังาน ไว้อย่างชดัเจน รวมถงึการจดัตัง้กองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว 

 o บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงาน และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน มีการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยเพ่ือควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลความปลอดภัยของ

พนกังาน แต่ยงัไม่มกีารเปิดเผยสถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุหรอืการหยดุงานจาก

การท�างาน

 o บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงาน

เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการบันทึกประวัติการอบรม

ของพนักงานในแต่ละปี เพื่อส่งสถิติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 o คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายทีจ่ะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนไว้ในรายงานหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

	 รัฐบาล	

 o บรษิทัด�าเนนิธรุกจิภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วย

งานทีก่�ากบัดแูลอย่างเคร่งครดั และพร้อมให้การสนบัสนนุโครงการจากภาค

รัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 คู่ค้า	

 o บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน มีการคัดเลือกผู้ขายที่

เหมาะสมและมีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ค้า/ผู้ขายรายใหม่ เข้ามาน�า

เสนอสินค้า/บริการอย่างสม�่าเสมอ 

 o บรษิทัยงัไม่ได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัริบัผดิชอบต่อเจ้าหนีอ้ย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่น

ในเงื่อนไข สัญญา ที่ท�าไว้กับบริษัทต่างๆ เป็นอย่างดี

	 คู่แข่ง

 o บริษัท ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีส่วนร่วมในการ

ก่อตั้งสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management 

ให้กับประชาชนที่สนใจ

	 สังคม	

 o บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ดังจะเห็นได้จาก

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานท่ี

ในการด�าเนินกิจการของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นแหล่งรวม

ประติมากรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้า

ชมได้โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ, การจดังานท่ีแสดงถึงศลิปวฒัธรรมต่างๆ และ

การสอดแทรกแนวความคดิในการจดังานต่างๆ เพือ่สะท้อนให้เห็นถงึศิลปะ

วัฒนธรรมของไทย 

 o แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐาน ISO แต่มีมาตรการรณรงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การขอ

ความร่วมมือให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน, การลดการใช้วัสดุที่ท�า

จากไม้น�าวัสดุอุปกรณ์ หรือน�าวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ�้า เป็นต้น
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 • บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการประกาศแจ้งให้พนักงานรับทราบและตระหนัก

ถึงนโยบายดังกล่าว 

 • บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้

ความส�าคัญ และได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าและพนักงานบริษัททราบ

ถงึนโยบายเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิร่วมกบับรษัิท ทัง้นีร้วมถงึการห้ามคอร์รปัชัน่

และจ่ายสินบนใดๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด 

 • คณะกรรมการของบรษัิทได้ประเมนิความเส่ียงจากการทจุรติ และควบคมุดแูลเพือ่

ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งจากการทจุรติซึง่จดัท�าโดยผูส้อบบัญชขีองบรษิทั และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถึงการก�ากบั

ดูแล ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และให้ค�าแนะน�า รวมถึงรายงานผลการตรวจ

สอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ผล

การตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการก�ากับดูแล

ความเสี่ยงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

 • บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณี

ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท โดยผ่านทาง 

Email Address: ir@cmo-group.com หรือผ่านทางกล่องรับความคิดเห็นของ

พนักงานบริษัท หรือผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท ซึ่งหากเป็นเรื่อง

การกระท�าผิด บริษัทมีกระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเก็บข้อมูลผู้

แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

 • บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน โดยประเมินจากประสิทธิภาพใน

การท�างานแต่ละคน และผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ

 • บรษัิทด�าเนนิธรุกจิภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานที่

ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านแรงงาน, ผู้บริโภค, การแข่งขันทางการค้า และ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฏหมายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เคย

ถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดแูลเนือ่งจากไม่ได้ประกาศข้อมลูจากเหตกุาณ์

ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
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หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทัมนีโยบายให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ และ

ทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

 • บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น โดยได้แจกแจงรายช่ือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ 10 อันดับแรก รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร

ในรายงานประจ�าปี 

 • บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (56-2) ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท ไม่

เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี 

 • รายงานประจ�าปีของบรษิทัมข้ีอมลูครบถ้วนชดัเจน และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ 

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

 o ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานมีการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน รวมท้ังการวิเคราะห์

ภาวะอุตสาหกรรม และศักยภาพการแข่งขันของบริษัท

 o โครงสร้างของกลุ ่มธุรกิจของบริษัท รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่ม

โครงสร้างธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน

 o ความเสี่ยงหลักในการด�าเนินงานของธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 

และแนวทางการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่างๆ

 o แนวทางการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 o นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและ

ข้อมูลประกอบ

 o รายช่ือ และประวตัขิองคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการอสิระ, บทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม 

และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปีเป็นรายบุคคล 

 o มกีารเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีเป็นรายบคุคล และค่า

ตอบแทนรวมของผูบ้รหิารระดบัสูง ซึง่บรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ และ

ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างเหมาะสม

เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 o ประวัติข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน
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 o เปิดเผยข้อมลูการท�ารายการระหว่างกนัทีไ่ด้อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษทั 

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดครบ

ถ้วนทั้งชื่อบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ และมูลค่ารายการ กรณีที่

มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี

 o นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร 

4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อ�านายการ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการ

มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง และบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2551

 o บรษิทัมีนโยบายให้กรรมการบรษิทัรายงานการซ้ือ-ขายหุน้/การถือครองหลัก

ทรพัย์ของบรษัิทให้ทีป่ระชมุกรรมการทราบ และมกีารเปิดเผยการถอืครอง

หุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ณ ต้นปี และสิ้นปี และที่มีการซื้อ

ขายระหว่างปี

 o งบการเงินของบริษัท ที่ผ่านการรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีที่

มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็น

ชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ 

(ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ�าปี

 • นอกเหนือจากการแสดงข้อมูลผ่านรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (56-2) แล้ว บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารข้อมูลของบริษัทผ่าน

ช่องทางอื่นๆ เช่น

 o บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท�าหน้าท่ีในการตดิต่อกบัผูถ้อืหุ้น 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลท่ัวไป เพื่อน�าเสนอ

ข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญได้

อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส

 o เวปไซต์ของบริษัท http://www.cmo-group.com ซ่ึงมีการแสดงข้อมูล

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ, เอกสารข่าวของบริษัท, งบการเงินของบริษัท, 

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั, โครงสร้างองค์กร, ข้อมลูคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร, ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์, ข้อบังคับบริษัท, หนังสือนัดประชุม

ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี เป็นต้น โดยจัดท�าตั้งภาษาไทย และภาษา

อังกฤษ

 o การให้ข่าว และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชวนถึงสภาวะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 • ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า 

รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ส�านักงาน ก.ล.ต.
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หมวดที ่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีภาวะผู้น�า, วิสัยทัศน์ มีคุณสมบัติ 

หลากหลายทั้งในด้านมีประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบัติ

ดังนี้ 

 • คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร มีส่วนร่วมในการดแูลและจดัการให้การด�าเนนิงาน

ของบรษิทั เป็นไปตามตามด�าเนนิการตามนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ และโครงสร้าง

การบรหิารงานของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล อกีทัง้ยงัมส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุด 

มุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัยทัศน์/พันธกิจของ

บริษัท ทุกๆ 1-2 ปี 

 • บริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน โดย

ก�าหนดให้กรรมการ และพนกังานทกุระดบัยดึถอืพงึปฏิบตัเิพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม 

และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้มีการเปิดเผยคู่มือ

ดังกล่าวไว้ในเวปไซต์ของบริษัท

 • คณะกรรมการมกี�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในมกีารจบัฉลาก

ให้ออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ แล้วจงึท�าการคดัเลอืกกรรมการใหม่ 

 • บริษัทยังไม่มีนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวาระที่กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเชื่อมั่น

ว่า กรรมการยังสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยังคงความเป็นอิสระ และสามารถชี้แจง

ถงึเหตผุลในการขออนมุตัต่ิอผูถ้อืหุ้น เพือ่เลอืกกรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิ 

9 ปี เพื่อเป็นกรรมการอิสระต่อไป

 • ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ�านวน 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทุกท่าน รวมถึงวันท่ีด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการให้ผูถ้อืหุน้ทราบในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 56-1 

และรายงานประจ�าปี

 • กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย, ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
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 • คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านมีประสบการณ์

การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่านอื่นที่มีพื้นฐาน

ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย และบริหาร

 • คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระจ�านวน 1 ท่าน ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

 • บรษิทัไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบียน

อื่นมากกว่า 2 แห่ง

 • คณะกรรมการมีบทบาทในการก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิด

กฎ ระเบียบ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม

 • เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตดิตามการด�าเนนิงานของบรษิทัได้อย่าง

อสิระ บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มกีารรายงานผลการตรวจ

สอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้มีการเปิดเผยชื่อ และประวัติ

ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

 • บริษัทได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี โดยมี

รายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

 o การประเมิน และการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ผ่านทาง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน ว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวัง รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 o การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 o พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมี

คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 o ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินการในด้าน

ต่างๆ โดยรวม
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 • บรษัิทยงัไม่มกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการใหม่ อย่างไรกด็ ีคณะ

กรรมการได้มกีารปรกึษาหารอืเพือ่คดัเลอืก และเสนอบคุคลทีเ่หมาะสม และแจ้ง

ตลาดหลักทรัพย์ และ กลต ตามระเบียบที่ก�าหนด 

 • บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ ณ การแต่งตั้ง

กรรมการอสิระในครัง้แรก เพือ่ให้ได้บคุคลากรทีม่คีณุวฒุ,ิ ประสบการณ์ในบรษิทั

จดทะเบียน และมีอิสระอย่างแท้จริง

 • บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั รวมถงึข้อมลูทีส่�าคญัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของ

บริษัท

 • บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีจัดขึ้นส�าหรับ

กรรมการ ทัง้นีก้รรมการของบรษิทัทกุท่านจะได้รบัการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง

กบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการหน่วยงานจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และมีการเปิดเผยข้อมูลถึงหลักสูตรท่ีกรรมการได้อบรมไว้ใน

รายงานประจ�าปี 

 • คณะกรรมการส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องในระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 • บรษิทัได้ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. มหาชน ซึง่ก�าหนดให้ต้องมกีารประชมุคณะกรรมการ

บรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ คณะกรรมการก�าหนดให้มกีารประชมุล่วงหน้าใน

แต่ละปี และมกีารนดัหมายประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น โดยในปี 2559 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 7 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิด

เป็นค่าเฉลี่ย 91% ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี

 • บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงก�าหนดวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งวาระ

การประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุแก่กรรมการทกุท่านล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 5 วันท�าการ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะ

แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างมีอิสระ บริษัทได้มีการก�าหนดองค์ประชุม

ขัน้ต�า่ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ โดยต้องมกีรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 

ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

 • บริษัทไม่ปิดก้ันโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้

บรหิาร ซึง่ทีผ่่านมากรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร มกัใช้เวลาก่อนเข้าประชมุกรรมการ

ตรวจสอบ ในการปรึกษาระหว่างกันตามความจ�าเป็น 
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 • บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึน และได้จัดท�าคู่มือนโยบาย

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นพนักงานระดับผู้

บริหารของแต่ละหน่วยงาน มีคุณอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ เป็นประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนิน

งาน และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งประเมินแนว

โน้มทางธุรกิจทั่วไป และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

 • บริษัทมีการเปิดเผยถึงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในจากกรรมการตรวจ

สอบ และเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักในด�าเนินธุรกิจในแบบแสดงข้อมูลประจ�า

ปี 56-1 และรายงานประจ�าปี 56-2 

 • คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัท หลีกเลี่ยงมิให้เกิด

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว ก่อนน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ และน�าเสนอต่อคณะกรรมกา

รบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

อนุมัติท�ารายการนั้นๆ 

 • บริษัทได้ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

โดยมีการแบ่งหน้าที่กับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยถึงเร่ือง

ที่เป็นอ�านาจอนุมัติของกรรมการในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงาน

ประจ�าปี 

 • ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดีคณะ

กรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อตุสาหกรรม และสงูเพยีงพอท่ีจะดึงดดูและรกัษากรรมการท่ีมคุีณสมบัตท่ีิต้องการ 

และมกีารเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล ในส่วนของค่า

ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรม

การบริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ

ปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีบ่รหิารแต่ละท่าน รวมทัง้ผลการประกอบการของบรษัิท 

มาประกอบการพิจารณา
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 • บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัท ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

การเงิน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เลขานุการ ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะ

กรรมการต้องทราบและต้องปฏิบัติตาม โดยมีการเปิดเผยประวัติ ข้อมูลของ

เลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี

 • คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วย กรรมการท่ีมคีวามเป็นอสิระ

จ�านวน 3 ท่าน มีการเปิดเผยประวัติ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไว้อย่างชัดเจน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่จบการศึกษา, มีความรู้ 

และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบ

ทานให้บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลกจิการอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนด

และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ท้ังนี้ครอบคลุมถึงการสอบทานงบการเงิน, การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี, การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง, การสอบทานระบบ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการตรวจสอบการ

ทจุรติ, การพจิารณาคดัเลอืก, เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจ้างผู้สอบบญัชภีายนอก และ

ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจ

สอบภายใน

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มกีารประชมุกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึง่

ครั้งต่อ 3 เดือน ในปี 2559มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการเปิดเผยสถิติการเข้า

ประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างชดัเจนในรายงานประจ�าปี โดยในปีทีผ่่าน

มา กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 83% ของการประชุมทั้งหมด

 • ปัจจุบันบริษัทมีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น กรรมการสรรหา, กรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน อย่างไรกด็คีณะกรรมการบรษิทัยงัคงให้ความส�าคญักบัเรือ่ง

ดงักล่าว และอาจพจิารณาให้มกีรรมการชดุย่อย เมือ่บรษิทัมีความพร้อมต่อไปใน

อนาคต

 • บริษัทได้จัดตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีประธานกรรมการเป็นกรรมการ

อิสระ และกรรมการท่านอื่นที่มาจากหัวหน้าสายงานต่างๆ ของบริษัทจ�านวน 14 

ท่าน
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 • คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้จ�านวน 5 ท่าน โดยมกีรรมการ

อิสระจ�านวน 3 ท่าน คิดเป็น 60% ทั้งนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจ�านวน 1 

ท่าน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจ�านวน 4 ท่าน คิดเป็น 80% 

 • บรษิทัได้ก�าหนดนยิามความเป็นอสิระทีใ่ช้เป็นคณุสมบตัขิองคณะกรรมการอสิระ 

โดยใช้เกณฑ์ทีก่�าหนดโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี 56-1 

โดยกรรมการอสิระของบรษิทั เป็นบคุคลากรผู้ทรงคณุวุฒใินสาขาอาชพีต่างๆ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท 

จึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้จริง

 • ปัจจบุนัยงัไม่มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงาน

ทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงในรายงานประจ�าปี

 • ที่ผ่านมาบริษัทเคยให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือ

หุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานในบริษัทมากกว่า 5 ปี 

ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจูงใจในระยะยาว มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ 3 ปี และ

ก�าหนดราคาการใช้สทิธทิีไ่ม่สงูกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาทีม่กีารจดัสรรสทิธ ิโดย

กระจายสิทธิตามความเหมาะสมเป็นล�าดับขั้นให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ กัน 

 • แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจรติ แต่เป็นเรือ่งท่ีคณะกรรมการบรษิทัให้ความสนใจและ

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูล ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

มาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล ตลอดจนประเมินความเสี่ยง 

และให้ค�าแนะน�า รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ เพือ่ป้องกันการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ โดยทีผ่่านมาบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทัไม่มี

กรณกีารกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ใน

ความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอื

การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ทุจริต หรือผิดจริยธรรม

 • บรษิทัไม่เคยมผีูบ้รหิารลาออกอนัเนือ่งจากประเดน็ด้านการก�ากับดแูลกิจการ และ

ไม่มข่ีาวในทางลบเกีย่วกับความล้มเหลวของการท�าหน้าทีส่อดส่องดแูลของคณะ

กรรมการ
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8.1 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อก�าหนดในการห้ามน�างบการเงิน หรือข้อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลัก

ทรัพย์ของบรษิทัทีท่ราบ เปืดเผยเปิดเผยแก่บคุคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง และ

ห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลก

ระทบกับราคาหลักพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นภายใน

เวลา 7 วนั นบัจากการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะชนแล้ว การไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ดังกล่าวถือเป็นการท�าผิดวินัยของบริษัท 

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8.2.1	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาให้แก่ 

บริษัท เอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินรวม 2,276,130 บาท  

หน่วย : บาท

 ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2559  เพิ่มขึ้น / ลดลง 

  (ประมาณการ) (จ่ายจริง) บาท  %

 ค่าสอบบัญชี  1,185,000 1,503,143  318,140  21.17%

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย  735,000 772,990  37,990  5.17%

 ค่าบริการอื่น - -  -  -

 รวม  1,920,000 2,276,130  356,103  18.55

8.2.2	ค่าบริการอื่น

 - ไม่มี –
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

09 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

9.1 นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน

เครือ โดยนอกจากประโยชน์ที่จะได้แก่บริษัทแล้ว ยังได้ค�านึงถึงความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 

ด้วย ดังเช่นกิจกรรมหลายๆอย่างท่ีบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันท�าใน

ตลอดปีที่ผ่านมา

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 สิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอดคือ การท�าธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาค

ทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ีของตนเอง โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ไม่แสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตัวทีข่ดัแย้งกบัประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสีย และ

รวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

111บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่

 บริษัทฯ มนีโยบายสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ระดบัภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยรับ
ทราบนโยบาย และบอกต่อแก่พนักงานทุกระดับ ในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างตรง
ไปตรงมา มีคุณธรรมและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด ไม่ข้องเกี่ยวกับ
การให้หรือรับของก�านัลใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ
 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีจุดติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเป็นอีกช่อง
ทางในการรับข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อ
สื่อสารโดยตรงกับฝ่ายบริหาร 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมต่อพนักงานทุก
คนอย่างเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา ไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือก
ปฏิบัติกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา 
เพศ อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ ตลอดจนฐานะทางสังคม ความ
เชื่อทางสังคมหรือความคิดเห็นทางสังคม
 บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีใน
การท�างานร่วมกัน มีกระบวนการติดตาม และก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจธุรกิจ
ของบริษัทฯ และพนักงาน กระท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�า หรือละเลยการกระท�า
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(4) การฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานทุกคนคอืทรัพยากรท่ีมคุีณค่า ท่ีจะผลกัดนัให้บรษัิท
เตบิโตก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึให้ความใส่ใจและปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุ
คนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อความ
ก้าวหน้าของตัวเอง 

	 ในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในด้าน
ต่างๆ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้
 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยจัดโปรแกรมให้เหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน 
โดยให้โรงพยาบาลเดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงส�านักงาน เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่พนักงาน และหากพนักงานท่านใดท่ีไม่อยู่ในวันดังกล่าว ก็สามารถไปใช้
บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ก�าหนดได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
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 นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการเจรจาให้พนักงานได้รับสิทธิพิเศษในการตรวจ 

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ในราคาพิเศษด้วย

 2. จดัให้มสีวสัดกิารพนกังานทีน่อกเหนอืจากทีก่ฏหมายก�าหนด เช่น สวัสดิการ

รกัษาพยาบาลทัง้กรณผู้ีป่วยนอกและผูป่้วยใน ประกนัทันตกรรม สายตา รวมถงึประกนั

ชวีติอบุตัเิหตหุมู ่สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืในกรณต่ีางๆ (แต่งงาน อปุสมบท เงนิช่วยเหลือ 

งานศพ) 

 3. จดัหาแหล่งกูส้นิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในอตัราพเิศษ และสวสัดกิารทีจ่�าเป็นใน

ด้านอืน่ๆ 

 4. ส่งเสริมการออมของพนักงานโดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภาคสมัคร

ใจให้กับพนักงาน

 5. สนบัสนนุการอบรมสมัมนาของพนกังานทัง้ในสถานทีแ่ละนอกสถานที ่เพ่ือ

เพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ใน

ด้านต่างๆ จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง เช่นการบรรยายสรุปกรณีการ

ส่งตัวแทนไปดูงานในต่าประเทศ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างานและการ

ซ้อมหนีไฟประจ�าปี
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 6. จัดให้มีกิจกรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมปีใหม่ 

กิจกรรมท�าบุญตักบาตร กิจกรรม Outing กิจกรรม Team Building ซึ่งถือเป็นการ

สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน

อีกด้วย

7. จัดให้มีฟิตเนสพร้อมผูเ้ช่ียวชาญคอยให้ค�าแนะน�า ภายในพืน้ท่ีท�างาน พร้อมทัง้จดั

กิจกรรมอื่น เช่น การฝึกโยคะ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง เป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และประหยดัเวลา โดยสามารถใช้เวลาหลงัเลกิงานใช้บรกิาร 
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(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งของคณุภาพการให้บรกิารทีด่แีละได้มาตรฐานของ 

บริษัทฯ โดยค�านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ของ

ลูกค้าเป็นหลัก รวมไปถึงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริง และช่วยลูกค้าในการท�างาน

ให้บรรลุเป้าหมายรวมที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

และบริการหลังจากการจัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อน�ามาสรุปผล และปรับปรุงการ

ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

 มากกว่าการท�างานแต่ละงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว 

บริษทัฯ ยงัยนิดใีห้ค�าปรึกษาและช่วยแก้ไขงาน แม้จะไม่ใช่งานในความรับผดิชอบ ก็ตาม 

ทัง้นีเ้พราะบรษิทัฯ ยดึถอืและปฏบิตัต่ิอลกูค้าในฐานะคูค้่า (Partner) ทีดี่ ไม่ใช่เพียงการ

รับจ้างท�างาน

(6) การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม

 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ โดยค�านึง

ทั้งระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

	 ภายในองค์กร	

1. มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม เช่น ปิดไฟ-น�้าเมื่อไม่

ใช้ ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 

2. ล้างแอร์ ตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ 

3. เมื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่จะพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งานและความสามารถ

ในการประหยัดพลังงาน 

4. ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จ�าเป็น 

5. มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

6. อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็น

ส่วนใหญ่ เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า

	 ภายนอกองค์กร

1. การเลือกใช้วัสดุในการท�าโครงสร้างที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่อีก

ครั้ง หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทที่สามารถดัดแปลงใช้ได้หลากหลาย

วัตถุประสงค์ เช่น การใช้จอ LED แทนการใช้ป้ายพลาสติก โดยค�านึงการ

ทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด 

2. กรณทีีต้่องมพีนกังานในโครงการจ�านวนมาก จะมกีารตัง้จดุสวสัดกิารอาหาร 

และน�้า เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

 

115บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขนและสังคมเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ เปิดกว้างให้กับ

พนกังานทกุคนทีม่โีครงการต่างๆ เพือ่มาน�าเสนอ เพ่ือขอความร่วมมอืจากพนกังานด้วย

กันเอง ในปีที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือกันเอง

ของพนักงานทุกคน อาทิเช่น การบริจาคของให้กับสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า การท�าบุญ  

การปรับปรุงบ้านพักเด็กก�าพร้า

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

 สิ่งท่ีบริษัทฯ ค�านึงถึงตลอดเวลาท่ีผ่านมาคือการท�างานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของลูกค้า และไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ในหลายๆ ครั้งในการจัด

งาน บริษัทจะเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น การใช้จอ LED  

เป็นฉาก แทนการใช้ไม้หรือการใช้ป้ายพลาสติก เพื่อให้สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่

เรื่อยๆ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ 

9.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม 
 และสิง่แวดล้อม

9.2.1 การให้ความรู้ด้านศิลปะ

 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ด�าเนินการ

ในรูปขององค์กรแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะไทย

โดยสะท้อนให้เห็นถงึพฒันาการและประวตัศิาสตร์ประตมิากรรมของไทย เปิดให้บคุคล

ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมถึงรายการต่างๆ ที่มีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสีย

ค่าเข้าชม 

 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของกลุ่ม

บริษัทซีเอ็มโอ ด้วยพื้นที่จัดแสดง 4,000 ตารางเมตร โดยจัดแสดงชิ้นงานศิลปะตั้งแต่

ยุคสมัยพุทธศิลป์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจ�านวนชิ้นงานกว่า 200 ชิ้น 

       ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่

งานศิลปะประติมากรรมของไทย โดยมีการด�าเนินงานในหลายรูปแบบ ทั้งเป็นท่ีเก็บ

รวบรวมผลงานประติมากรรมไทย การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง และจัด

โครงการนิทรรศการสาธารณะ ปัจจุบัน ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพได้ขยายสาขา เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมได้สะดวกมากข้ึน โดยมีสาขาท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี
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 ข้อมูลศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเพิ่มเติม http://www.bangkoksculpture-

center.org

 ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ถ.นวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 56 ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา กว่า 3,250 คน 

และรายการต่างๆ จ�านวน 4 รายการ และสาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 8,216 คน
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9.2.2 การให้ความรู้ด้านวิชาการ 

 เนื่องจาก บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) คือ ผู้น�าธุรกิจการตลาดแบบสร้าง

ประสบการณ์และการบริหารจัดการอีเว้นท์ด้วยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรชั้น

น�าแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความส�าคัญกับ”ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นปรัชญาใน

การด�าเนินธุรกิจมาใช้ในกระบวนการท�างานกว่า 3 ทศวรรษ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เป็น

ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยช้ันน�าท่ัวประเทศ โดยมีคณะอาจารย์ 

และนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูกระบวนการท�างาน และรับฟังบรรยายในเรื่องต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อาทิเช่น การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการงานอีเว้นท์, การ

ให้ความรู้ฝึกกระบวนความคิดสร้างสรรค์, การให้ความรู้นวัตกรรมสื่อแบบครบวงจร 

ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น 

 กลุ่มบริษัท CMO เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องที่ 2 ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

โดยบริษัทฯ จะจัดหาพนกังานผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละประเภทงาน มาเป็นวทิยากร บรรยาย

ลกัษณะการท�างานให้กบันกัศกึษา เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพิม่เตมิจากการเรยีน

การสอนในห้องเรียน น้องๆ จะได้รับความรู้ ในการท�างานบริหารจัดงานอีเว้นท์ ตั้งแต่

เริม่ออกแบบรปูแบบแนวคิดจนถงึขัน้ตอนการจดังาน การสรรหาอปุกรณ์ และบคุลากร 

เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจท�างานในด้านนี้ ได้รับความรู้และเข้าใจในลักษณะงานและการ

ท�างานจริงว่าเป็นอย่างไร 

 ในปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะอาจารย์ และนักศึกษามากกว่า 20 สถาบัน ทั้งภาครัฐ 

และเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมาเยี่ยมชมดูกระบวนการท�างาน  

และรับฟังการบรรยาย โดยในการจัดการบรรยาย ในแต่ละคร้ัง บริษัทฯ ไม่ได้คิด 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
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10 การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�าเนินงาน

ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบที่

เกีย่วข้อง และมุง่เน้นให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เป็นไปตามแนวทาง

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) โดยมีการก�าหนดมาตรการการควบคุมภายใน 

รวมถึงให้ค�าแนะน�า และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

รับทราบอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

สอบทานให้มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

บริษัทมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน และ

มีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเลขานุการกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติ

งานอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้

ก�ากับดูแลตามข้อก�าหนดท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee Charter) โดยยดึหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เป็นแนวทางในการ

ปฏบิติังาน คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลให้บริษทัมรีะบบควบคุมภายใน

ที่ดีผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ นายวุฒิ

พันธ์ ธนะเมธานนท์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Internal Audit Director โดยกรรมการ

ตรวจสอบได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใน

การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระต่อ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายในตามที่ได้ปรากฎในกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วย

งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรกึษากบัผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัขอบเขตความรับ

ผดิชอบและหน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบ, อนมัุตแิผนงานการตรวจสอบภายใน, สอบ

ทานด้านการปฏบิัตงิานของแผนกต่างๆ และสอบทานรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของ

ผลประโยชน์ อันเป็นผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเพ่ือป้องกันการทุ

จริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทและ

สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วมพิจารณาความ

น่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ให้เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้

สรปุความเหน็ว่า บรษัิทมรีะบบการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัของบรรษทัภบิาล และ

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที่

เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระส�าคัญ

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เอเอน็เอส ออดิท จ�ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2559 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ

กรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทได้มีการก�าหนด และพัฒนาระบบการควบคุม

ภายในตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีการปรับโครงสร้าง

องค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง มีการ

ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กระจายอ�านาจให้มีการสอบยันกัน

อย่างเป็นอสิระ ด้านการประเมนิความเสีย่ง ในปีท่ีผ่านมาบรษิทัได้จดัให้มคีณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง และมกีารพจิารณาอนมุตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมท้ังได้จัดให้มีการประชุมในระดับบริหารเพื่อติดตามประเมินความ

เสี่ยงอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจาก

คุณภาพ, ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อต�าแหน่งงาน รวมทั้งมีการจัดท�าแนว

ปฏิบตัแิละคูม่อือ�านาจด�าเนนิการทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิ เพือ่ให้บรษิทัมรีะบบการควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน, ประมวล

รัษฎากร, กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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ชือ่ – สกุล นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ 
อายุ   40 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน Internal Audit Director
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท : Master of Commerce, 
   Major in Marketing, The University of Sydney 
   ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการท�างาน	–	อบรม	ประวัติการท�างาน
   2542 - 2545 : Internal Auditor, 
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
   2547 – 2553 : Senior Internal Auditor, 
   บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)
   2553 – 2556 : Internal Audit Manager, 
   บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)
   2556 – 2558 : Senior Internal Audit Manager, 
   บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)
   2558 – ปัจจุบัน : Internal Audit Director, 
   บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติการอบรม	–	สัมมนา
   2547 : การยกระดับมาตรฐานระบบการควบคุมภายใน
   เพื่อเป็นบริษัทมหาชน, ANS Audit Co.,LTD
   2548 : ICT Management Forum 
   2006 : Risk Management, 
   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
   2548 : การตรวจสอบภายใน 
   กับการสร้างคุณค่าเพิ่มสู่องค์กรประสิทธิภาพ, 
   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
   2549 : ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน
   ของ Audit Committee ได้อย่างไร, สภาวิชาชีพบัญชี
   2550 : คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ดีหรือยัง, 
   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
   2553 : รู้ทันการทุจริต, สภาวิชาชีพบัญชี
   2557 : Roundtable Discussion 
   ประเดน็ปัญหาในทางปฏบิตัขิองระบบการบรหิารความเสีย่ง
   และการควบคุมภายใน, ชมรมบริหารความเสี่ยง
   และการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
   2557 : ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบ
   กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษทัจดทะเบียน, กลต
   2558 : กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง : 
   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
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2549

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
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11 รายการ
ระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกันท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/

หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ข้อมูลระหว่างกันรวมท้ังมูลค่าของรายการ

ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 5 แล้ว การท�ารายการระหว่างกันนี้  

เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคา

ตลาดที่เหมาะสม 
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รายละเอียดและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้
   ถือหุ้นอัตราร้อยละ
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์  2559 2558
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย  99.99 99.99
บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด บริษัทย่อย  99.95 99.95
“บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด” บริษัทย่อย  40.00 40.00
บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด บริษัทย่อย  56.99 60.00
บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน  บริษัทย่อย  39.99 39.99
 เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย  69.99 69.99
บริษัท เช็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย  - 99.00
    บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด
บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด การร่วมค้า  50.00 50.00
บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มรีายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัดงันี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 4,200 59,000 68,000

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 20,000 - 111,600 72,200

 ลดลงระหว่างปี (20,000) (4,200) (78,900) (81,200)

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 91,700 59,000

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 7,000 - -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 8,500 - -

 ลดลงระหว่างปี - (15,500) - -

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 91,700 59,000

 - ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อยที่มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MOR+1 ต่อปี ส�าหรับบริษัทย่อย 

และร้อยละ 5 ต่อปี ส�าหรับกิจการร่วมค้า
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11.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ท�ารายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

อย่างไรก็ตามรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง

นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ท้ังนี้ในการด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของ

บรษัิทหรอืได้รบัมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีก่รรมการอสิระเข้าร่วมประชมุ และ

ได้วางกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

11.3 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกันดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าว ทีอ่าจ

เกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอน ตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมลูของรายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน
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2549

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
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12 การวิเคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน  
และการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส�าคัญ

ในปี 2559 กลุ่มบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีรายได้จากการบริการ

จ�านวน 1,199.65 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2558 ที่มีรายได้รวมจ�านวน 

1,357.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.64 ทั้งนี้เนื่องจากการงดการจัดงาน

รื่นเริงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรม

มากที่สุดของปี ส่งผลให้มีทั้งงานที่เลื่อนการจัดงาน และยกเลิกการจัดงาน

ไป ผลกระทบโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยที่ให้บริการเช่าอุปกรณ์

โดยภาพรวมของทั้งปี 2559 สภาวะทางเศรษฐกิจและความกดดันจาก

สถานการณ์ทางการเมอืงลดลงมาก ภาวะเศรษฐกจิโลกยงัคงมคีวามผนัผวน

โดยตลอด ในเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยและการเมืองในต่างประเทศ แต่ไม่ส่ง

ผลกระทบมากนักกับปัจจัยภายในประเทศ ท�าให้ภาพรวมการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดดีขึ้นจากปี 2558 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดหมายขึ้น และ

มีการงดการจัดกิจกรรมต่างๆไป ซ่ึงถือเป็นช่วงท่ีมียอดขายมากที่สุดของปี 

ท�าให้รายได้รวมของท้ังกลุ่มลดลง โดยงานท่ีมีการยกเลิกถือเป็นส่วนน้อย 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลื่อนการจัดงานมาอยู่ในช่วงต้นปี 2560 แทน

ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในปี 2559 นั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.59 จากปี 2558 

โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอุปกรณ์และอีกส่วนหนึ่งมาจากการให้เช่า

สถานที่ในการถ่ายท�าละครและโฆษณาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ส�าหรับฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,151.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีสินทรัพย์

รวม 1,172.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากการหมดอายขุองค่า

เสื่อมในอุปกรณ์ในธุรกิจอุปกรณ์ให้เช่า เป็นหลัก
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1. ผลการด�าเนินงาน 
 และความสามารถในการท�าก�าไร

1.1 รายได้

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นจ�านวน 1,199.65 ล้านบาท ลด

ลงจาก 1,357.65 ในปี 2558 เป็นจ�านวน 158.0 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 11.64 ทัง้นี้

มาจากการงดการจัดงานรื่นเริงในไตรมาสที่ 4 เป็นหลัก ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรม

มากท่ีสดุของปี ส่งผลให้มทีัง้งานทีเ่ลือ่นการจดังาน และยกเลิกการจดังานไป ผลกระทบ

โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยที่ให้บริการด้านการเช่าอุปกรณ์

จากรายได้ตามประเภทธรุกจิแสดงการเพิม่ข้ึนของรายได้จากงานด้านบรหิารการจดังาน 

โดยเพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 6.58 ทั้งนี้เนื่องจากกิจการให้บริการจัดงานมีการปรับตัว 

และปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อให้สอดกับช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงกิจการใหม่ที่เริ่ม

ก่อต้ังในปี 2558 เริม่มรีายได้เติบโตขึน้ ตามแผนงานทีว่างไว้ ส่วนรายได้บรกิารทางด้าน

อุปกรณ์มีรายได้ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 197.11ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 

29.46 สาเหตหุลกัเป็นไปตามท่ีอธบิายไว้แล้วข้างต้น และธรุกจิสือ่มัลตมิเีดยีมีรายได้ใน

ปี 2559 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 จาก 19.18 ล้านบาท เป็น 18.30 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 สามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 ประเภท ยอดขาย (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

 ของรายได้ 2559 2558  %
บริหารการจัดงาน 709.38 665.60 43.78 6.58%
บริการทางด้านอุปกรณ์ 471.97 669.08 -197.11 -29.46%
สื่อมัลติมีเดีย  18.30 19.18 -0.88 -4.59%
สื่อการตลาดออนไลน์ 0 3.79 -3.79 -100.00%
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1.2 ต้นทุนบริการและก�าไรขั้นต้น

ในปี 2558 กลุม่บรษิทัฯ มต้ีนทนุบรกิารเพิม่ขึน้จากร้อยละ 78.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ  

83.2 ในปี 2559 สาเหตุหลักเนื่องมากจาก บริษัทฯ มีต้นทุนงานในส่วนของค่าใช้จ่าย

ประจ�าอยูจ่�านวนหนึง่ รวมถึงค่าเสือ่มอปุกรณ์ในการด�าเนนิงานของกิจการสวนสนกุเดก็  

เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในแต่ละครั้ง จึงท�าให้มีค่าใช้จ่าย

ต้นทุนสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบ และส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นลดลง

ดังน้ัน หากบริษัทฯ มียอดขายมากข้ึนจะท�าให้สัดส่วนต้นทุนบริการลดลง เนื่องจากมี

เพียงค่าใช้จ่ายผันแปรท่ีเกิดข้ึนนั้นจะส่งผลต่อต้นทุนบริการอีกเพียงเล็กน้อย และส่ง

ผลก�าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 203.29 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 16.9 ของรายได้รวม ขณะทีปี่ 2558 มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน 

210.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของรายได้รวม สาเหตุหลักของการลดลงของค่า

ใช้จ่ายในการขายและบรหิาร มาจากการรณรงค์เรือ่งการประหยดัพลงังานและค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็นลง ซึ่งได้รับความร่วมมือย่างดี และส่งผลให้เห็นมากขึ้นในช่วงท้ายปี 

1.4 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงจากการบริหารจัดการสภาพคล่องด้าน

การเงินในหลายด้าน ทั้งเรื่องการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้เครื่อง

มือทางเงินให้เหมาะสมกับความต้องการ ท�าให้มีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 จ�านวน 

27.99 ล้านบาทลดลง 6.45 ล้านบาทจากปี 2558 ที่มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 34.44 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.72 

ส�าหรับการตั้งส�ารอง/การด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ นั้น ในปี 2559 ไม่มีการตั้งส�ารอง

หนี้สงสัยจะสูญที่เป็นนัยส�าคัญ มีเพียงการตั้งส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วในปี2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีและบริษัทฯ ได้ร่วมประเมินโดย

ค�านงึถงึรายได้และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัในอนาคต และตัง้ส�ารองไว้อย่างเพียงพอแล้ว 
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1.5 ก�าไรสุทธิ

จากรายได้ ต้นทนุบรกิาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และต้นทนุทางการเงนิ ส่งผล

ให้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 29.95 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ�านวน 41.46 ล้านบาท และก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยจ�านวน 11.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลก�าไรสุทธิ 34.24 ล้านบาท 

ส�าหรับงบเฉพาะกิจการนั้น ปี2559 มีก�าไรสุทธิ 42.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับผล

ขาดทุนสุทธิ 2.48 ในปี 2558

1.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นติดลบร้อยละ 9.07 จากปี 2558 

ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเป็นบวกร้อยละ 6.83

2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

 สินทรัพย์ 2559 2558

  (หน่วย : ล้านบาท) จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

 สินทรัพย์หมุนเวียน 324.1 28.14% 336.3 28.68%

 ที่ดินและอาคาร 482.1 41.87% 496.6 42.35%

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 207.6 18.03% 235.5 20.08%

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 137.7 11.96% 104.2 8.89%

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 827.5 71.86% 836.2 71.32%

 รวมสินทรัพย์   1,151.61 100.00% 1,172.6 100.00%
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2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 กลุม่บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 1,151.6 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์

หมุนเวียน 324.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 827.5 ล้านบาท เปรียบ

เทียบกับ ณ 31 ธ.ค. 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,172.6 ล้านบาท แบ่ง

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 336.3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 836.2 ล้านบาท

สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย จากการลดลงของหมวดที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์เป็นหลัก เนื่องจากมีการลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มทุกปี ท�าให้มีค่าเสื่อมราคา

เพิม่มากขึน้ด้วย และอกีส่วนมาจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์บางส่วนทีม่กีารใช้งานน้อยออก

ไป เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการเกบ็รกัษา ท�าให้สดัส่วนของสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพ่ิมขึน้เล็ก

น้อยจากร้อยละ 71.32 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 71.86 ในปี 2559

2.2 สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มีงานระหว่างท�าในปี 2559 จ�านวน 33.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่บริษัทและ

บรษัิทย่อย ให้บรกิารจดังานในช่วงเวลาทีค่าบเก่ียวระหว่างปี 2559 – 2560 อยูร่ะหว่าง

การส่งมอบและตรวจรบั ซึง่ไม่ใช่สนิค้าทีอ่าจมปัีญหาในเรือ่งของสนิค้าล้าสมยัหรอืเสือ่ม

สภาพแต่อย่างใด

2.3 คุณภาพของลูกหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าคือ 60 วัน ส�าหรับลูกค้าเอกชน และ

อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นได้ ในกรณีลูกค้าราชการ ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก 84.83 วันในปี 2558 เป็น 85.38 วันในปี 2559 ซึ่ง

ถือว่าบริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ ถึงแม้จะมีผลกระทบจากไตรมาสที่ 4 ของปี 

2559 ท�าให้การชะลอตัวของการจ่ายช�าระค่าบริการบ้างในบางรายการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกหนี้คงค้างเกิน 12 เดือน จ�านวน 30.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้

ทีอ่ยู่ในข้ันตอนการด�าเนนิการจดัการของฝ่ายบรหิาร อย่างไรกด็ ีบริษทัฯ มนีโยบายการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกต้องและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีแล้ว
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3. สภาพคล่องและความเพียงพอ 
 ของเงินทุนของบริษัท

 

3.1 รายจ่ายเพือ่การลงทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในอาคารส�านักงาน คลังสินค้าและสตูดิโอ รวมทั้งอุปกรณ์ด�าเนิน

งาน ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี 2558 ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เริ่มจ่ายคืนเงินกู้ยืมแล้วบาง

ส่วน และมีวงเงินสินเช่ือประเภทอื่นครบก�าหนดการผ่อนช�าระด้วยอีกส่วนหนึ่ง ท�าให้

กลุ่มบริษัทฯ มี อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึ้นจาก 1.66 เท่า 

ในปี 2558 เป็น 1.44 เท่าในปี 2559

3.2 ความพอเพียงของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กน้อยจาก 0.62 เท่าในปี 2558 เป็น 0.61 เท่าในปี 2559 

ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนลดลงในสัดส่วนที่ใกล้

เคียงกัน จึงท�าให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กหน่อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งไม่กระทบ

กับการด�าเนินกิจการ

3.3 ความสามารถในการช�าระหนี้ 
 และการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่�าคัญ

บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อส่วน

ใหญ่เป็นวงเงินเพือ่การลงทนุในโครงการก่อสร้างอาคารส�านกังานและคลังสนิค้า วงเงนิ

สินเชื่อดังกล่าวมิได้ก�าหนดเง่ือนไขให้การด�ารงอัตราส่วนสภาพคล่องหรืออัตราหนี้สิน

ต่อทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

      2559 2558

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)   0.61 0.62

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น    1.44 1.66
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3.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

472.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีจ�านวน 441.6 ล้านบาท 

โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์และหุ้นที่ออกและช�าระ

เต็มมูลค่าแล้ว

 ในปี 2559 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 102.96 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2558 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 143.16 

ล้านบาท 

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 76.98 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร และเงินลงทุนในบริษัทย่อย

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 33.11 ล้านบาท

4. ปัจจัยทีม่ีผลต่อฐานะการเงิน 
 หรือผลการด�าเนินงานในอนาคต

กลุม่บรษิทัฯ มองว่าปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของกลุม่

บรษิทัฯ ในอนาคต ยงัคงเป็นปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศเป็น

หลัก โดยปัจจัยภายนอกอาจจะมีผลกระทบมาถึงปัจจับภายในประเทศได้บ้าง ที่จะซึ่ง

ส่งผลต่อธุรกิจการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสภาวะการต่างๆ ภายในประเทศเริ่ม

คลีค่ลายลงและเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั ความมัน่ใจของผูบ้รโิภคเริม่มมีากขึน้ เริม่เหน็ได้ชดั

ตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมา ท�าให้การใช้จ่ายในกจิกรรมทางการตลาดเร่ิมกลบัเข้าสูภ่าวะปรกติ 

โดยภาพรวมทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐในปี 2560 อาจจะไม่ได้ส่งผลกระ

ทบทางตรงกับธุรกิจบริการจัดงาน การใช้จ่ายภาครัฐเป็นการการตุ้นเศรษฐกิจ ท�าให้

บรรยากาศการบรโิภคในภาพรวมดขีึน้ ซึง่จะส่งผลให้เกดิการจดักจิกรรมทางการตลาด

ได้มากขึ้นไปด้วย 
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13 การรับรอง
ความถูกต้อง
ของข้อมูล

บรษิทัได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ข้อมูล

ดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท�าให้ผูอ้ืน่ส�าคญัผิด หรอืไม่ขาดข้อมูลทีค่วรต้องแจ้งในสาระส�าคญั นอกจากนี ้บรษัิท

ขอรับรองว่า

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบ

ถ้วนในสาระส�าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญทั้ง

ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

 (3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทและ

บริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบ

หมายให้ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นาย

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ก�ากับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

   

	 	 ชื่อ	 ต�าแหน่ง	 ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอ�านาจ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 72 พรรษา 
เฉลิมหล้าจอมราชัน
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559
14 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั 

ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท ซีเอ็ม

โอ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�าไรขาดทุนและ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้น

สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการ

ด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กจิการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้า

ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บรษัิทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพี

บญัชใีนพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพียง

พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ความเสี่ยง

ในระหว่างปี 2556 ถึง 2559 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารจ�านวน 2 หลัง 

และลงทุนในอุปกรณ์ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัท

มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน รวมจ�านวน 386.18 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้กลุ่มบริษัท

จะต้องวางแผนการบรหิารการเงนิเพือ่ให้กลุม่บรษิทัสามารถปฏบิตัติามข้อก�าหนดต่างๆ  

ในสัญญาเงินกู้

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการกระแสเงนิสดของกลุม่กจิการทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิาร 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีส�าคัญของประมาณการดังกล่าว เช่น 

พจิารณาความเหมาะสมของประมาณการรายไดแ้ละต้นทนุบริการเปรยีบเทยีบกบัราย

ได้และต้นทุนบริการในอดีต วิเคราะห์อัตราการเติบโตของรายได้และต้นทุนบริการ สุ่ม

ทดสอบประมาณการของรายได้กับสัญญาที่ลงนามแล้ว วิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ประมาณการ และพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของ

กลุ่มบริษัท
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มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 กลุม่บรษิทัฯ มลีกูหนีก้ารค้าเกนิก�าหนดช�าระ 12 

เดือน และลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บเกินก�าหนดเรียกเก็บ 12 เดือน รวมจ�านวน 30.80 

ล้านบาท ลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามจาก

กลุ่มบริษัท โดยสาเหตุการจ่ายช�าระล่าช้าส่วนใหญ่เนื่องจากอยู่ในกระบวนการตรวจ

สอบการรับมอบงานบริการของลูกค้า ฝ่ายบริหารต้องประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ

ได้รบัของลกูหนีก้ารค้าดงักล่าว โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนีแ้ละฐานะ

การเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้สุม่ตวัอย่างเพือ่ทดสอบความเหมาะสมของรายงานอายขุองลกูหนีก้ารค้าและ

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ ประเมินความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้การค้าโดย

 - ตรวจสอบฐานะการเงนิของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีก้ารค้ารอเรยีกเกบ็ทีเ่กนิ

ก�าหนดช�าระ 12 เดือน และตรวจสอบการรับช�าระเงินหลังวันสิ้นงวด

 - ตรวจสอบการอนุมัติสัญญาจ้างจากผู้ว่าจ้าง และ

 - ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานหรือหลักฐานการจัดงานที่เกิดขึ้น

นอกจากนีข้้าพเจ้ายงัได้สุม่รายการลกูหนีก้ารค้าคงเหลอืเกนิก�าหนดเรยีกเกบ็ 12 เดอืน 

ทีส่�าคญัเพือ่ส่งหนงัสอืยนืยนัยอดลูกหนีก้ารค้า และตรวจสอบการออกใบแจ้งหนีห้ลงัวนั

สิ้นงวดส�าหรับลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บที่เกินก�าหนดช�าระ 12 เดือน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษี

ยกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงิน 55.8 ล้านบาท และ 46.8 

ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ายังมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทาง

ภาษดีงักล่าว จงึพจิารณารบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีจากผลขาดทุนทาง

ภาษียกไปส�าหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯจ�านวน 8.1 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ คงเหลือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ียังไม่รับรู้จ�านวน 3.1 ล้านบาท และ 

2.9 ล้านบาท ตามล�าดับ
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมนิความเหมาะสมของมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัของสนิทรพัย์ภาษเีงนิ

ได้รอการตัดบัญชีโดยประเมินความเหมาะสมของประมาณการก�าไรก่อนภาษีเงินได้ที่

กลุ่มบริษัทมีแผนใช้ประโยชน์และบันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ังน้ี

ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐานของฝ่ายบริหารในการประมาณการ

ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้โดยเทยีบเคยีงสมมตฐิานของอตัราการเตบิโตของรายได้ในอนาคต 

และอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายกับข้อมูลในปัจจุบันและในอดีต และทดสอบ

การค�านวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงาน

ประจ�าปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปี 2559 จะถูกจัด

เตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึง

ข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ

กบังบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในที่

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้ริหารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บริษทั

ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ

เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่อง

ต่อไปได้

ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมหีน้าท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสม

เหตสุมผลคือ ความเช่ือม่ันในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจ

สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิ

พลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการ

สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัตงิานของข้าพเจ้า

รวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏในภาคผนวก

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ

บกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจ

สอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้า

ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัย

ส�าคัญมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปัจจบุนั

และก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่อง

ดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ

จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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ภาคผนวก
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 - ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่า

นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น

การบันทึกรายการหรือแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิี

การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 - ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 - สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

ของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระ

ส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้

สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเกีย่วข้องในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 - ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที่

ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

 - ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็น

ของข้าพเจ้า
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 18,630,996.41 31,097,943.29 3,285,970.95 7,088,321.25

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 5, 7 272,011,130.62 289,246,990.62 197,515,126.10 196,670,749.58

 เงินปันผลค้างรับ 5 - - 11,821,243.31 -

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 91,700,000.00 59,000,000.00

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8 33,461,535.79 15,982,888.88 14,642,585.12 13,740,177.60

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  324,103,662.82 336,327,822.79 318,964,925.48 276,499,248.43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 14, 17 13,388,447.56 13,113,114.54 959,461.84 751,322.25

 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 9 11,107,834.52 1,151,936.93 54,999,800.00 8,749,950.00

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10 - - 161,449,600.00 161,449,600.00

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11, 14, 17 689,728,685.21 732,039,454.70 126,126,447.48 151,720,759.81

 ค่าความนิยม   4,635,859.29 4,635,859.29 - -

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 15,696,176.17 15,005,076.98 10,911,546.51 11,739,957.93

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 13 92,900,289.26 70,277,754.99 69,497,823.12 49,322,351.29

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  827,457,292.01 836,223,197.43 423,944,678.95 383,733,941.28

รวมสินทรัพย์	   1,151,560,954.83 1,172,551,020.22 742,909,604.43 660,233,189.71
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 14 237,475,810.23 273,347,591.37 175,065,507.51 205,799,835.94

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5, 15 204,677,863.21 193,914,813.97 133,591,316.57 129,482,793.44

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 16 21,771,202.81 26,586,526.55 242,965.74 688,669.62

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 17 58,360,247.80 49,164,511.99 20,946,309.42 10,836,000.00

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - - 12,000,000.00

 เงินปันผลค้างจ่าย  11,740,064.97 - - -

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - 252,276.36 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  534,025,189.02 543,265,720.24 329,846,099.24 358,807,299.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 16 19,934,947.81 17,501,801.17 595,206.08 54,468.87

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 17 90,340,401.76 135,164,249.65 36,453,924.76 43,862,635.00

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 32,459,187.63 32,839,193.74 - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 2,372,587.50 2,141,777.00 1,362,057.00 1,241,382.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  145,107,124.70 187,647,021.56 38,411,187.84 45,158,485.87

รวมหนี้สิน	    679,132,313.72 730,912,741.80 368,257,287.08 403,965,784.87
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น   19

 ทุนจดทะเบียน

 หุ้นสามัญ 255,462,733 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท  255,462,733.00  255,462,733.00

 หุ้นสามัญ 222,500,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท   222,500,000.00  222,500,000.00

 หุ้นที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

 หุ้นสามัญ 255,462,733 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท  255,462,733.00 - 255,462,733.00 -

 หุ้นสามัญ 194,333,185 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท - 194,333,185.00 - 194,333,185.00

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 93,569,476.36 55,779,669.16 93,569,476.36 55,779,669.16

 ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  4,907,142.73 4,907,142.73 - -

 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 10 303,380.88 - - -

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

 จัดสรรแล้ว

 ส�ารองตามกฎหมาย 20 10,869,715.71 8,748,059.30 10,869,715.71 8,748,059.30

 ยังไม่ได้จัดสรร   (24,746,897.35) 41,802,659.21 14,750,392.28 (2,593,508.62)

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  113,381,693.40 111,769,514.68 - -

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่  453,747,244.73 417,340,230.08 374,652,317.35 256,267,404.84

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  18,681,396.38 24,298,048.34 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  472,428,641.11 441,638,278.42 374,652,317.35 256,267,404.84

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,151,560,954.83 1,172,551,020.22 742,909,604.43 660,233,189.71

150 รายงานประจำาปี 2559



บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

      3, 5, 22, 25

รายได้จากการให้บรกิาร  1,199,652,862.74 1,357,653,459.73 637,645,953.10 648,717,999.78

ต้นทนุการให้บริการ  (998,014,981.02) (1,068,009,612.12) (551,582,033.91) (542,715,486.39)

ก�าไรข้ันต้น	    201,637,881.72 289,643,847.61 86,063,919.19 106,002,513.39

รายได้อืน่     13,595,577.14 8,260,289.23 31,183,203.30 16,971,737.74

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (15,039,600.95) (15,564,895.27) (8,091,475.59) (4,888,729.09)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (188,249,011.18) (194,447,269.38) (103,175,342.13) (102,958,080.01)

ต้นทนุทางการเงิน   (27,992,236.72) (34,441,568.97) (14,139,792.38) (16,099,919.26)

รายได้เงนิปันผล  10 - - 51,421,027.31 -

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 9 (11,795,741.77) (680,471.53) - -

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษเีงินได้  (27,843,131.76) 52,769,931.69 43,261,539.70 (972,477.23)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 12 (2,107,018.49) (18,532,860.16) (828,411.42) (1,511,995.93)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรบัปี  (29,950,150.25) 34,237,071.53 42,433,128.28 (2,484,473.16)

ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่:

รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุ

 ก�าไรจากการตรีาคาท่ีดนิ - สทุธภิาษเีงินได้  4,029,861.31 - 53,221,126.18 -

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  (25,920,288.94) 87,458,197.71 42,433,128.28 (2,484,473.16)

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทนุ)

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้บริษทัใหญ่  (41,460,329.18) 26,938,588.84 42,433,128.28 (2,484,473.16)

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม  11,510,178.93 7,298,482.69 - -

       (29,950,150.25) 34,237,071.53 42,433,128.28 (2,484,473.16)

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทนุ)	เบด็เสรจ็รวม

 ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้บริษทัใหญ่  (39,848,150.46) 80,159,715.02 42,433,128.28 (2,484,473.16)

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม  13,927,861.52 7,298,482.69 - -

       (25,920,288.94) 87,458,197.71 42,433,128.28 (2,484,473.16)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุน้ 23

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  (0.168) 0.139 0.172 (0.013)

 ก�าไร (ขาดทุน) ต้นหุ้นปรบัลด  (0.168) 0.139 0.172 (0.013)

151บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 หมายเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

      ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

     ส่วนลดมูลค่า

    ส�ารองเพื่อ จากการซื้อ การเปลี่ยน   รวมองค์ รวม

  ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน แปลงของส่วนได้ จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจากการ ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษัทย่อย เสียในบริษัทย่อย ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ มีอ�านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  194,007,835.00 51,040,910.91 4,044,033.25 4,907,142.73 - 8,748,059.30 14,864,070.37 58,548,388.50 58,548,388.50 336,160,440.06 11,271,218.52 347,431,658.58

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 135,100.00 135,100.00 - - - - - - - 270,200.00 - 270,200.00

 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน  19 190,250.00 340,926.14 (188,726.14) - - - - - - 342,450.00 - 342,450.00

 ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 - - 407,425.00 - - - - - - 407,425.00 - 407,425.00

 โอนส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไป

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 - 4,262,732.11 (4,262,732.11) - - - - - - - - -

 การเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - สุทธิ  - - - - - - - - - - 5,728,347.13 5,728,347.13

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - - - 26,938,588.84 53,221,126.18 53,221,126.18 80,159,715.02 7,298,482.69 87,458,197.71

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  194,333,185.00 55,779,669.16 - 4,907,142.73 - 8,748,059.30 41,802,659.21 111,769,514.68 111,769,514.68 417,340,230.08 24,298,048.34 441,638,278.42

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 61,129,548.00 39,734,206.40 - - - - - - - 100,863,754.40 - 100,863,754.40

 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน  - (1,944,399.20) - - - - - - - (1,944,399.20) - (1,944,399.20)

 ส�ารองตามกฎหมาย  20 - - - - - 2,121,656.41 (2,121,656.41) - - - - -

 เงินปันผลจ่าย    21 - - - - - - (22,967,570.97) - - (22,967,570.97) (19,540,280.97) (42,507,851.94)

 การเปลี่นแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 10 - - - - 303,380.88 - - - - 303,380.88 (3,380.88) 300,000.00

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง  - - - - - - - - - - (851.63) (851.63)

 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - - - (41,460,329.18) 1,612,178.72 1,612,178.72 (39,848,150.46) 13,927,861.52 (25,920,288.94)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559  255,462,733.00 93,569,476.36 - 4,907,142.73 303,380.88 10,869,715.71 (24,746,897.35) 113,381,693.40 113,381,693.40 453,747,244.73 18,681,396.38 472,428,641.11

152 รายงานประจำาปี 2559



บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 หมายเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

      ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

     ส่วนลดมูลค่า

    ส�ารองเพื่อ จากการซื้อ การเปลี่ยน   รวมองค์ รวม

  ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน แปลงของส่วนได้ จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจากการ ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษัทย่อย เสียในบริษัทย่อย ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ มีอ�านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  194,007,835.00 51,040,910.91 4,044,033.25 4,907,142.73 - 8,748,059.30 14,864,070.37 58,548,388.50 58,548,388.50 336,160,440.06 11,271,218.52 347,431,658.58

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 135,100.00 135,100.00 - - - - - - - 270,200.00 - 270,200.00

 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน  19 190,250.00 340,926.14 (188,726.14) - - - - - - 342,450.00 - 342,450.00

 ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 - - 407,425.00 - - - - - - 407,425.00 - 407,425.00

 โอนส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไป

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 - 4,262,732.11 (4,262,732.11) - - - - - - - - -

 การเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - สุทธิ  - - - - - - - - - - 5,728,347.13 5,728,347.13

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - - - 26,938,588.84 53,221,126.18 53,221,126.18 80,159,715.02 7,298,482.69 87,458,197.71

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  194,333,185.00 55,779,669.16 - 4,907,142.73 - 8,748,059.30 41,802,659.21 111,769,514.68 111,769,514.68 417,340,230.08 24,298,048.34 441,638,278.42

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 61,129,548.00 39,734,206.40 - - - - - - - 100,863,754.40 - 100,863,754.40

 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน  - (1,944,399.20) - - - - - - - (1,944,399.20) - (1,944,399.20)

 ส�ารองตามกฎหมาย  20 - - - - - 2,121,656.41 (2,121,656.41) - - - - -

 เงินปันผลจ่าย    21 - - - - - - (22,967,570.97) - - (22,967,570.97) (19,540,280.97) (42,507,851.94)

 การเปลี่นแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 10 - - - - 303,380.88 - - - - 303,380.88 (3,380.88) 300,000.00

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง  - - - - - - - - - - (851.63) (851.63)

 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - - - (41,460,329.18) 1,612,178.72 1,612,178.72 (39,848,150.46) 13,927,861.52 (25,920,288.94)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559  255,462,733.00 93,569,476.36 - 4,907,142.73 303,380.88 10,869,715.71 (24,746,897.35) 113,381,693.40 113,381,693.40 453,747,244.73 18,681,396.38 472,428,641.11

153บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

   ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส�ารองเพื่อการจ่าย จัดสรรแล้ว

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  194,007,835.00 51,040,910.91 4,044,033.25 8,748,059.30 (109,035.46) 257,731,803.00

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 135,100.00 135,100.00 - - - 270,200.00

 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน   190,250.00 340,926.14 (188,726.14) - - 342,450.00

 โอนส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไป

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   - 4,262,732.11 (4,262,732.11) - - -

 ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  - - 407,425.00 - - 407,425.00

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - (2,484,473.16) (2,484,473.16)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  194,333,185.00 55,779,669.16 - 8,748,059.30 (2,593,508.62) 256,267,404.84

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 61,129,548.00 39,734,206.40 - - - 100,863,754.40

 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน  - (1,944,399.20) - - - (1,944,399.20)

 ส�ารองตามกฎหมาย  20 - - - 2,121,656.41 (2,121,656.41) -

 เงินปันผลจ่าย    21 - - - - (22,967,570.97) (22,967,570.97)

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - 42,433,128.28 42,433,128.28

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559  255,462,733.00 93,569,476.36 - 10,869,715.71 14,750,392.28 374,652,317.35
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

   ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส�ารองเพื่อการจ่าย จัดสรรแล้ว

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558  194,007,835.00 51,040,910.91 4,044,033.25 8,748,059.30 (109,035.46) 257,731,803.00

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 135,100.00 135,100.00 - - - 270,200.00

 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน   190,250.00 340,926.14 (188,726.14) - - 342,450.00

 โอนส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไป

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   - 4,262,732.11 (4,262,732.11) - - -

 ส�ารองเพื่อการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  - - 407,425.00 - - 407,425.00

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - (2,484,473.16) (2,484,473.16)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558  194,333,185.00 55,779,669.16 - 8,748,059.30 (2,593,508.62) 256,267,404.84

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 หุ้นสามัญเพิ่มทุน   19 61,129,548.00 39,734,206.40 - - - 100,863,754.40

 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน  - (1,944,399.20) - - - (1,944,399.20)

 ส�ารองตามกฎหมาย  20 - - - 2,121,656.41 (2,121,656.41) -

 เงินปันผลจ่าย    21 - - - - (22,967,570.97) (22,967,570.97)

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - 42,433,128.28 42,433,128.28

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559  255,462,733.00 93,569,476.36 - 10,869,715.71 14,750,392.28 374,652,317.35
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	:

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน :

ก�าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได้ (27,843,131.76) 52,769,931.69 43,261,539.70 (972,477.23)

ปรบักระทบขาดทนุก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดสทุธริบั(จ่าย)

 จากกจิกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเส่ือมราคา  113,692,515.60 99,371,851.43 29,548,938.50 22,753,022.14

 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรพัย์ 111,275.34 - - -

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 96,481.90 2,288,970.60 - -

 (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 434,271.26 (1,161,893.56) (300,000.00) 543,592.57

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในการร่วมค้า - 330,313.70 - 785,704.60

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงนิลงทนุ - - - 2,000,000.00

 (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร (5,669,083.83) 889,143.75 (381,311.84) (274,443.32)

 ภาษเีงนิได้หัก ณ ทีจ่่ายตดับญัชี 1,221,858.06 285,908.38 - -

 ประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 230,810.50 242,499.58 120,675.00 112,521.00

 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนทีใ่ช้หุน้เป็นเกณฑ์ - 407,425.00 - 407,425.00

 รายได้เงนิปันผล - - (51,421,027.31) -

 ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 11,795,741.77 680,471.53 - -

 ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการขายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนให้การร่วมค้า 24,498,210.64 6,997,764.93 - -

 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย 27,992,236.72 34,441,568.97 14,139,792.38 16,099,919.26

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

 และหน้ีสินด�าเนินงาน 146,561,186.20 197,543,956.00 34,968,606.43 41,455,264.02

สนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 17,119,378.10 52,050,669.82 (844,376.52) (1,074,664.42)

 งานระหว่างท�า (17,478,646.91) 3,779,817.05 (902,407.52) 1,600,245.52

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน่ 8,532,774.34 14,992,153.96 (18,798,444.90) (1,564,666.80)

หนีส้นิด�าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 12,573,271.91 (37,537,439.20) 4,775,986.93 15,442,710.39

 เงนิสดรับจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 167,307,963.64 230,829,157.63 19,199,364.42 55,858,888.71

 จ่ายดอกเบีย้  (27,992,236.72) (34,448,658.01) (14,139,792.38) (16,099,919.26)

 จ่ายภาษีเงนิได้  (36,356,895.43) (53,222,797.52) (1,377,026.93) (16,908,782.27)

เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 102,958,831.49 143,157,702.10 3,682,545.11 22,850,187.18
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ	:

 เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค�า้ประกันเพิม่ขึน้ (275,333.02) (1,953,620.85) (208,139.59) (7,423.92)

 เงนิสดรับจากเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บคุคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 20,000,000.00 17,500,000.00 78,900,000.00 79,000,000.00

 เงนิสดจ่ายเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั (20,000,000.00) (8,500,000.00) (111,600,000.00) (72,200,000.00)

 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4,178,306.44 2,200,000.00 300,000.00 2,200,000.00

 เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - (7,849,700.00)

 เงนิสดจ่ายซือ้เงนิลงทนุในการร่วมค้า (46,249,850.00) (9,065,028.57) (46,249,850.00) (9,065,028.57)

 เงนิปันผลรับจากเงนิลงทุน - - 39,599,784.00 4,590,129.61

 ซือ้สินทรัพย์ถาวร (43,268,152.65) (97,625,689.69) (4,162,609.90) (52,795,710.55)

 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ถาวร 8,631,523.25 1,111,193.45 748,000.00 281,473.83

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (76,983,505.98) (96,333,145.66) (42,672,815.49) (55,846,259.60)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ	:

  เงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

 จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ (35,871,781.14) 8,221,141.76 (30,734,328.43) 36,385,332.93

 เงนิสดจ่ายหน้ีสินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (30,064,214.45) (37,269,557.56) (731,134.90) (1,220,100.60)

 เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบคุคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั - 10,598.56 9,000,000.00 12,000,000.00

 เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะส้ันจากบคุคลและกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน - - (21,000,000.00) -

 เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20,000,000.00 40,300,000.00 20,000,000.00 -

 จ่ายช�าระคนืเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (55,628,112.08) (46,670,529.22) (17,298,400.82) (9,901,365.00)

 เงนิปันผลจ่าย  (30,767,786.97) (6,900,478.81) (22,967,570.97) -

 เงนิสดรับช�าระจากการเพิม่ทนุ 98,919,355.20 612,650.00 98,919,355.20 612,650.00

 การเปล่ีนแปลงของส่วนได้เสยีในบรษัิทย่อย 300,000.00 - - -

 ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุเพิม่ขึน้ - 5,650,300.00 - -

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (33,112,539.44) (36,045,875.27) 35,187,920.08 37,876,517.33

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ (7,137,213.93) 10,778,681.17 (3,802,350.30) 4,880,444.91

เงนิสดลดลงจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (5,329,732.95) (1,488,181.82) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื	ณ	วนัต้นปี 31,097,943.29 21,807,443.94 7,088,321.25 2,207,876.34

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื	ณ	วนัสิน้ปี 18,630,996.41 31,097,943.29 3,285,970.95 7,088,321.25

รายละเอียดเพิม่เติมทีไ่ม่เป็นตวัเงิน

 เงนิลงทนุในการร่วมค้าลดลงจากการหกัลบกลบหนี ้ - 2,200,000.00 - 2,200,000.00

 ทรัพย์สินทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน 27,682,037.35 23,354,739.23 826,168.23 -

 ลูกหน้ีอ่ืนจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเพิม่ข้ึน - 1,100,000.00 - 1,100,000.00

 เจ้าหน้ีซือ้ทรัพย์สนิลดลงระหว่างปี (524,200.11) (4,790,271.93) (667,463.80) (1,147,133.72)
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทัว่ไป

 บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 และบริษัทฯ

ได้จดทะเบยีนแปรสภาพนติบิคุคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ จาก “บรษิทัจ�ากดั” เป็นนติบิคุคลตามพระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั 

พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ โดยมีที่อยู่ตาม

ที่จดทะเบียน ตั้งอยู่เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การจดัท�ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย บรษิทัได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาอังกฤษ

ขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บรหิารต้องใช้การประมาณและข้อสมมตฐิานหลายประการ ซึง่มี

ผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สินทรพัย์ หนีสิ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมตฐิาน

มาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูล

จากแหล่งอื่นและน�าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังน้ันผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึ

ในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและ

งวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

 รายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  ประเทศ  สัดส่วนการถือหุ้นและ

  ที่จัดตั้งและ  สิทธิออกเสียงของ

  สถานที่หลัก  กิจการ (ร้อยละ)

 ชื่อบริษัทย่อย ของธุรกิจ กิจกรรมหลัก 2559 2558

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด ไทย ให้เช่าสื่ออุปกรณ์ รับงานด้านติดตั้ง 99.99 99.99

     ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟค

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด ไทย รับท�าสไลด์มัลติวิชชั่น วีดีโอ 99.95 99.95

     มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ไทย รับจ้างติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 40.0 40.00

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ไทย ให้บริการจัดงานในรูปแบบ 59.99 60.00

     ของงานเลี้ยงส่วนบุคคล งานแต่งงาน

     งานวันเกิด และการจัดงานเลี้ยง

     ในรูปแบบอื่นๆ

 บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย ไทย  ให้เช่าสื่ออุปกรณ์ รับงานด้าน 39.99 39.99

 คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด   ติดตั้งภาพ แสง เสียง และเอฟเฟค

 (อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี)

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ไทย จัดงานคอนเสิร์ต งานแสง สี เสียง 69.99 69.99

     มัลติมิเดีย ทุกชนิด

บริษัทย่อยที่ถือโดย บริษัท พีเอ็ม

 เซ็นเตอร์ จ�ากัด

 บริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด ไทย บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพ - 99.99

 (เลิกกิจการแล้ว)   แสง เสียง และเทคนิคพิเศษที่ใช้

     ในเชิงพาณิชย์ พร้อมบริการขนส่ง

ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวัน

ที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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 งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด และบริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึง

แม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ 

และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง

แนวปฏบัิตทิางบญัชี ทีอ่อกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มา

ถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรับปรุงหรือจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้

มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏิบตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย

ข)	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี

กับผู้ใช้มาตรฐาน

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรบัปรงุ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏิบตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	(ปรับปรุง	2559)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 

2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและ

หากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับ

ย้อนหลัง

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษัิทฯและบรษิทัย่อย เนือ่งจากฝ่ายบรหิารได้พจิารณาแล้วว่าจะเลอืก

บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
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3. นโยบายการบัญชีทีส่�าคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ รับรู้เป็นรายได้เม่ืองานแล้วเสร็จ รายได้จากงานท่ี

เสร็จแล้วและยังไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า

 รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานทีร่บัรูต้ามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ โดยถอืตามสดัส่วนของต้นทนุจรงิทีเ่กดิขึน้เทยีบกบัต้นทนุ

ประมาณของงานนั้นๆ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุนในงบก�าไรขาดทุน

 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้างดูแลงานด้านติดตั้ง ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคต่างๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

 รายได้จากการให้เช่า รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 รายได้จากการบริการรับจ้างท�าสไลด์ มัลติวิชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า

 รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

 ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างท�า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจ�า

ที่มีวันครบก�าหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ใน

การเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

งานระหว่างท�า

 ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างท�า โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลด

เงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้า แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็น “ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน” ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

 กลุม่บรษิทั แสดงมลูค่าสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพ่ือขายด้วยจ�านวนทีต่�า่กว่าระหว่าง มลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุใน

การขาย
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ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่ ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันท่ี 8 กันยายน 2559 โดยวิธ ี

ราคาตลาด

 อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ :- 

     อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

 อาคาร   30

 ส่วนปรับปรุงอาคา  5

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน  3 และ 5

 เครื่องใช้ส�านักงาน  3 และ 5

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5

 ยานพาหนะ   5

 วัสดุคงเหลือแสดงด้วยวิธีราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน และตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการเบิกใช้

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม โดยในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทฯได้ใช้วิธีผลรวมจ�านวนปี 5 ปี ส�าหรับการค�านวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ด�าเนินงานที่

เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการซื้อในระหว่างปี

สัญญาเช่าการเงิน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผูเ้ช่าทรัพย์สนิ จะถกูจัดเป็นสัญญาเช่าการ

เงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

ตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบัน

ทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่จัดหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณ

ของทรัพย์สินนั้น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิ

งาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

โครงการสมทบเงิน

 กลุม่บรษิทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีก่ลุม่บริษทัจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง

ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน โดย

การประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุ

งานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

ประมาณการหนี้สิน

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการ

อนมุานอนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตุการณ์ในอดตี ภาระผกูพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ต้องสญูเสยีทรพัยากรเพือ่จ่ายช�าระภาระผกูพนัและสามารถ

ประมาณการจ�านวนทีต้่องจ่ายได้อย่างน่าเชือ่ถอื รายจ่ายทีจ่ะได้รบัคืนบนัทกึเป็นสินทรพัย์แยกต่างหากกต่็อเมือ่คาดว่าจะได้รบัคนือย่างแน่นอน

ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 กลุม่บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะ

เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กลุม่บรษิทัรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดั

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะ

มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่า

ตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือ

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออก

จ�าหน่ายและช�าระแล้วและจ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิในระหว่างปี

ในการค�านวณก�าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลดค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทนุ) สทุธิด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีไ่ด้รวมผลกระ

ทบจากใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญส�าหรับปี

เครื่องมือทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีส่�าคัญ

 ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไม่

แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงินทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

จากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลือฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จาก

สินค้าคงเหลือน้ัน โดยค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายใน

การขายสินค้านั้น และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

สัญญาเช่า

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิ

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว 

หรือไม่

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารใช้งานและมลูค่าซากเมือ่เลิกใช้งาน

ของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่า

หากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาด

การณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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ค่าความนิยม

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณ

การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะ

สมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5. รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน

 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือทางอ้อม หรือมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ดังนี้

    ถือหุ้นอัตราร้อยละ

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 2559 2558

บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด บริษัทย่อย 99.99 99.99

บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด  บริษัทย่อย 99.95 99.95

“บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด” บริษัทย่อย 40.00 40.00

บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด บริษัทย่อย 56.99 60.00

บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย 39.99 39.99

บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย 69.99 69.99

บริษัท เช็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย ที่ถือหุ้นโดย

    บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - 99.99

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด การร่วมค้า 50.00 50.00

บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด  ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -
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 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญ

และ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ และบุคคลและ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริษัทฯ มีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

บริษัทย่อย

 รายได้จากการบริการ - - 5,119.00 -

 รายได้เงินปันผล - - 51,421 -

 รายได้อื่นๆ - - 18,033 8,087

 ดอกเบี้ยรับ - - 6,586 4,996

 ต้นทุนบริการ - - 58,339 70,993

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - 4,359 2,148

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 201 152

กิจการร่วมค้า

 รายได้จากการบริการ 61,086 11,116 13,008 22,231

 ดอกเบี้ยรับ 204 50 204 50

กรรมการ

 ดอกเบี้ยรับ - 3 - -

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้จากการบริการ 7,560 - - -

 ดอกเบี้ยรับ - 410 - -

 ต้นทุนบริการ 27,356 - 27,000 -

 บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกก�าไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 51,260,049.34 47,707,435.64 26,384,278.76 25,026,725.00

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 119,220.76 124,382.17 95,142.76 91,238.92

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ 51,379,270.10 47,831,817.81 26,289,136.00 25,117,963.92

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 3 -

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 21,057 13,087 8,064 13,087

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,057 13,087 8,067 13,087

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 11,217 4,719

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 1,887 2,838

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด - - 7 -

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - 10 -

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 13,121 7,557

ดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 2,349 2,320

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด - - 5 3

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - - 3

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 204 - 204 -

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 204 - 2,558 2,326
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 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินปันผลค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 3,997 -

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 7,824 -

รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 11,821 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 76,000 47,000

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 12,000 5,000

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด - - 3,700 5,500

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - - 1,500

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ - - 91,700 59,000

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 4,200 59,000 68,000

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 20,000 - 111,600 72,200

 ลดลงระหว่างปี (20,000) (4,200) (78,900) (81,200)

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 91,700 59,000

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 7,000 - -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 8,500 - -

 ลดลงระหว่างปี - (15,500) - -

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 91,700 59,000

 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MOR+1 ต่อปี ส�าหรับบริษัทย่อย และร้อยละ 5 

ต่อปี ส�าหรับกิจการร่วมค้า
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 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 6,800 13,636

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 6,333 6,769

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 3,893 2,136

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - - 2,998

 บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด 29,125 - 28,890 -

รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,125 - 45,916 25,539

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 159 -

รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 159 -

เจ้าหนี้ทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - - 53

รวมเจ้าหนี้ทรัพย์สินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 53

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด

  (อัตราดอกเบี้ย 5% - 6.5% ต่อปี) - - - 12,000

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 12,000
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บริษัทย่อย	

	(อัตราดอกเบี้ย	5%	-	6.5%	ต่อปี)

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 12,000 -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 9,000 12,000

 ลดลงระหว่างปี - - (21,000) -

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - 12,000

กรรมการ

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 181 - -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 11 - -

 ลดลงจากบริษัทย่อยที่ขาย - (192) - -

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - - 12,000

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินสดในมือ  343,615.00 342,000.00 85,000.00 85,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 16,352,513.04 25,362,736.48 3,139,273.18 6,941,523.48

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 1,934,868.37 5,393,206.81 61,697.77 61,797.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,630,996.41 31,097,943.29 3,285,970.95 7,088,321.25
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,057,012.24 13,087,160.88 8,067,051.00 13,087,160.88

 ลูกหนี้การค้าอื่น 255,977,815.91 278,728,096.32 178,266,877.28 174,319,061.18

รวมลูกหนี้การค้า 277,034,828.15 291,815,257.20 186,333,928.28 187,406,222.06

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,948,661.52) (26,852,179.62) (15,775,681.63) (15,775,681.63)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 250,086,166.63 264,963,077.58 170,558,246.65 171,630,540.43

ลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้ค่าหุ้น - 375,000.00 - -

 ลูกหนี้อื่น  2,364,998.64 2,341,323.80 766,774.36 1,342,658.03

 ลูกหนื้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - 13,120,688.69 7,557,458.71

 เงินล่วงหน้าพนักงาน 5,048,062.39 7,588,435.87 2,780,237.45 5,968,584.97

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,967,695.06 3,152,410.67 1,519,898.82 1,415,265.11

 เงินมัดจ�าซื้อสินค้า 1,400,591.05 183,983.33 - -

 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 8,080,614.52 8,530,617.55 5,517,344.45 5,554,926.95

 ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 204,109.58 - 2,558,283.56 2,325,813.38

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 184,966.12 119,002.97 - -

 อื่นๆ   1,190,057.63 2,509,269.85 740,327.12 922,177.00

รวมลูกหนี้อื่น 22,441,094.99 24,800,044.04 27,003,554.45 25,086,884.15

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (516,131.00) (516,131.00) (46,675.00) (46,675.00)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 21,924,963.99 24,283,913.04 26,956,879.45 25,040,209.15

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 272,011,130.62 289,246,990.62 197,515,126.10 196,670,749.58
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 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 5,775,405.13 13,087,160.88 - 13,087,160.88

 เกินก�าหนดช�าระ

 ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 5,612,231.11 - - -

 ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 4,319,376.00 - 2,714,376.00 -

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกันยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 5,350,000.00 - 5,352,675.00 -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,057,012.24 13,087,160.88 8,067,051.00 13,087,160.88

ลูกหนี้การค้าอื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 132,953,126.08 126,252,939.90 97,027,599.96 70,075,325.86

 เกินก�าหนดช�าระ

 น้อยกว่า 3 เดือน 44,036,368.14 49,096,565.73 25,464,981.41 30,781,665.54

 ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 13,819,609.35 8,973,762.05 9,139,239.00 8,567,337.50

 ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 1,756,064.89 2,171,390.12 1,250,725.29 1,064,757.00

 เกิน 12 เดือน 25,154,631.68 31,113,229.62 13,411,651.79 19,627,456.63

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ - อื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดการเรียกเก็บ 29,327,114.63 39,309,477.88 26,526,381.63 25,428,429.85

 เกินก�าหนดการเรียกเก็บ

 น้อยกว่า 3 เดือน 2,084,860.72 4,769,752.24 1,907,780.00 3,407,982.85

 ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 554,450.00 1,319,569.98 79,200.00 158,620.00

 ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 644,600.64 12,966,191.22 644,600.64 12,452,268.37

 เกิน 12 เดือน 5,646,989.78 2,755,217.58 2,814,717.56 2,755,217.58

รวมลูกหนี้การค้าอื่น 255,977,815.91 278,728,096.32 178,266,877.28 174,319,061.18

 รวม   277,034,828.15 291,815,257.20 186,333,928.28 187,406,222.06

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,948,661.52) (26,852,179.62) (15,775,681.63) (15,775,681.63)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 250,086,166.63 264,963,077.58 170,558,246.65 171,630,540.43
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8. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

สินค้าส�าเร็จรูป 928,256.44 771,434.40 928,256.44 771,434.40

งานระหว่างท�า 33,243,272.35 16,073,837.04 13,714,328.68 12,968,743.20

สินค้าระหว่างทาง 152,389.56 - - -

รวมสินค้าคงเหลือ 34,323,918.35 16,845,271.44 14,642,585.12 13,740,177.60

ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (862,382.56) (862,382.56) - -

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ 33,461,535.79 15,982,888.88 14,642,585.12 13,740,177.60
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 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าและขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

  หน่วย : บาท

  งบการเงินรวม

 การร่วมค้า  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

      2559 2558

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด   11,795,741.77 600,248.14

กิจการร่วมค้า ซีเอ็มโอ - แซ๊ป   - 80,223.39

รวม      11,795,741.77 680,471.53

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การร่วมค้า วันที่ท�ารายการปิดกิจการ 2559 2558 2559 2558

กิจการร่วมค้า วันที่ 20 เมษายน 2558 - 330,313.70 - 2,985,704.60

 ซีเอ็มโอ - แซ๊ป

 ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  หน่วย : พันบาท

      2559 2558

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   2,119 17,500

สินทรัพย์หมุนเวียน   24,851 1,770

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   291,740 25,000

หนี้สินหมุนเวียน   189,036 27,970

หนี้สินไม่หมุนเวียน   44,466 -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

รายได้รวม    - -

ขาดทุนสุทธิส�าหรับปี   (23,591) (1,200)

 การกระทบยอดข้อมูลสรุปทางการเงินของ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งรับรู้ในงบ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  หน่วย : พันบาท

      2559 2558

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า   85,208 16,300

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า (ร้อยละ)   50% 50%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า   42,604 8,150

หัก ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า   (31,496) (6,998)

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ   11,108 1,152
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 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 ตามรายงานการประชุมวสิามญัของ บริษทั ซีเอม็โอ ทวีนั เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดัได้มมีตใิห้ปิดกจิการและกิจการ

ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

 ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ร้อยละ 3.01 ท�าให้เหลือเงินลงทุนอยู่ร้อยละ 56.99 

กลุม่บรษิทัได้รบัเงินจากการขายเงนิลงทนุจ�านวน 300,000 บาท ส่วนขาดของมลูค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์สทุธติามสดัส่วนการถอืหุน้จ�านวน 

3,380.88 บาท ได้โอนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม ผลต่างจ�านวน 303,380.88 บาท ระหว่างส่วนลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมและการรับเงินจะแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

 ตามรายงานการประชุมวิสามัญของบริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด ลงวันที่ 31ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด 

เลิกกิจการ และกิจการได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ

วันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยบริษัทได้รับช�าระเงินคืนทุนจ�านวน 4.18 ล้านบาท และได้บันทึกผลขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 0.43 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โธธ มีเดีย จ�ากัด จ�านวน 1,750 หุ้น เป็นมูลค่า 

3.30 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกผลก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 จ�านวน 1.16 ล้านบาท และได้บันทึกผลขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 0.54 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จ�านวน 39,998 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เรียกช�าระแล้ว 50 บาทรวมเป็นเงินลงทุน จ�านวน 2 ล้านบาท

 ในระหว่างสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จ�านวน 52,499 หุ้นมูลค่า

หุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เรียกช�าระแล้ว 100 บาทรวมเป็นเงินลงทุน จ�านวน 5.25 ล้านบาท

 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้ช�าระมูลค่าหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด มูลค่าหุ้นละ 50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 

บาท) จ�านวน 11,998 หุ้น เป็นจ�านวนเงิน 0.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด จ�านวน 5 ล้านบาท เป็นหุ้น

จ�านวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีส่วนต่างของราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 

กรกฎาคม  2551 ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4.64 ล้านบาท
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 ณ วันที่ตัดจ�าหน่ายหุ้น มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โธธ มีเดีย จ�ากัด และบริษัท เซ็ทอัพ โซลูชั่น จ�ากัด แสดงตาม

รายการดังต่อไปนี้

  หน่วย : พันบาท

      บริษัท เซ็ทอัพ บริษัท โธธ

      โซลูชั่น จ�ากัด มีเดีย จ�ากัด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   5,330 1,488

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   - 4,085

สินค้าคงเหลือ   - 444

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   20 405

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   - 428

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   549 902

ค่าความนิยม   - 2,180

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (1,286) (7,463)

เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  - (191)

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน   - (219)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   - 79

สินทรัพย์สุทธิ   4,613 2,138

เงินสดที่ได้รับทั้งหมด   4,178 3,300

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ออกไป   (5,330) (1,488)

เงินสดรับ(จ่าย)ทั้งหมด   (1,152) 1,812

ก�าไร(ขาดทุน)จากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย   (435) 1,162

 ก�าไร(ขาดทุน)จากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในก�าไรส�าหรับปีในงบก�าไรขาดทุนรวม
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 บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

  หน่วย : พันบาท

    ประเทศที่ เจ้าของและสิทธิใน ก�าไรขาดทุน

    จัดตั้งและ การออกเสียง เบ็ดเสร็จจัดสรร

    สถานที่หลัก ที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มี ส�าหรับส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ชื่อบริษัทย่อย ของธุรกิจ อ�านาจควบคุม (ร้อยละ) ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม อ�านาจควมคุมสะสม

“บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด” ไทย 60% 13,418 14,979

บริษัทย่อยอื่น ไทย 0.01% - 60.01% 510 3,702

รวม      13,928 18,681

 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

      หน่วย : พันบาท

     บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น

     เทคโนโลยี จ�ากัด บริษัทย่อยอื่น รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

สินทรัพย์หมุนเวียน  42,823 114,927 157,750

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  20,050 533,703 553,753

หนี้สินหมุนเวียน  37,936 317,839 355,775

หนี้สินไม่หมุนเวียน  1,753 93,339 95,092

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	(ร้อยละ)  60% 0.01% - 60.01% 0.01% - 60.01%

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

รายได้	 	 	 	 174,813 522,145 696,958

ก�าไรสุทธิส�าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  11,000 510 11,510

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,418 - 2,418

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)

 กิจกรรมด�าเนินงาน  10,421 89,386 99,807

 กิจกรรมลงทุน  (4,537) (25,064) (29,601)

 กิจกรรมจัดหาเงิน  (13,891) (59,610) (73,500)

เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (8,006) 4,712 (3,294)
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

    ณ วันที่   ณ วันที่

    1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน

 ที่ดิน

  - ราคาทุน 65,702,303.07 - - 65,702,303.07

  - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 139,712,381.27 5,036,838.73 - 144,749,220.00

   รวม 205,414,684.34 5,036,838.73 - 210,451,523.07

 อาคาร  290,539,307.46 - - 290,539,307.46

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 58,702,784.21 1,437,965.39 - 60,140,749.60

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 1,493,125.59 20,000.00 - 1,513,125.59

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 628,925,671.50 60,948,946.09 31,811,491.06 658,063,126.53

 เครื่องใช้ส�านักงาน 73,630,108.71 1,070,024.02 345,507.48 74,354,625.25

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,911,052.27 1,554,988.06 387,341.92 4,078,698.41

 ยานพาหนะ 28,755,052.28 3,955,700.93 3,130,721.78 29,580,031.43

 งานระหว่างก่อสร้าง 926,440.38 1,071,733.23 1,998,173.61 -

 วัสดุ - หลอดไฟ 2,295,620.53 2,246,739.76 1,655,330.88 2,887,029.41

 วัสดุอื่น  2,737,329.12 6,666,706.40 5,900,677.25 3,503,358.27

รวม    1,296,331,176.39 84,009,642.61 45,229,243.98 1,335,111,575.02

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร  46,418,242.83 15,926,456.43 - 62,344,699.26

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 12,926,964.62 4,582,600.97 - 17,509,565.59

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 219,255.33 463,264.42 - 682,519.75

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 434,806,310.03 78,443,397.11 29,067,055.53 484,182,651.61

 เครื่องใช้ส�านักงาน 44,320,064.71 9,872,585.56 127,690.59 54,064,959.68

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,188,764.79 488,955.17 387,314.92 2,290,405.04

 ยานพาหนะ 19,777,481.95 3,915,255.94 3,130,561.78 20,562,176.11

รวม    560,657,084.26 113,692,515.60 32,712,622.82 641,636,977.04

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 3,634,637.43 111,275.34 - 3,745,912.77

ราคาตามบัญชีสุทธิ 732,039,454.70   689,728,685.21
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 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจ�านวน 113.69 ล้านบาท และ 99.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้

บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ 

จ�านวน 316.05 ล้านบาท และจ�านวน 306.95 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

    ณ วันที่   ณ วันที่

    1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน

 ที่ดิน

  - ราคาทุน 390,000.00 - - 390,000.00

  - ส่วนเกินทุนจากการตีราคา - - - - -

 รวม   390,000.00 - - 390,000.00

 อาคาร  75,293,248.20 - - 75,293,248.20

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 36,774,983.78 441,096.00 - 37,216,079.78

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 92,480,358.97 3,432,519.65 494,000.00 95,418,878.62

 เครื่องใช้ส�านักงาน 14,099,913.18 100,130.84 - 14,200,044.02

 ยานพาหนะ 8,499,599.08 1,106,542.06 1,101,200.00 8,504,941.14

 งานระหว่างก่อสร้าง 758,974.22 812,090.00 - 1,571,064.22 -

รวม    228,297,077.43 5,892,378.55 3,166,264.22 231,023,191.76

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร  6,762,195.92 7,431,840.00 - 14,194,035.92

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 7,659,823.52 3,814,333.38 - 11,474,156.90

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 47,761,086.25 13,978,736.25 127,460.84 61,612,361.66

 เครื่องใช้ส�านักงาน 5,257,613.80 2,792,742.45 - 8,050,356.25

 ยานพาหนะ 6,137,399.25 1,531,286.42 1,101,051.00 6,567,634.67

รวม    73,578,118.74 29,548,938.50 1,228,511.84 101,898,545.40

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2,998,198.88   2,998,198.88

ราคาตามบัญชีสุทธิ 151,720,759.81   126,126,447.48

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจ�านวน 29.55 ล้านบาท และ 22.75 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้บันทึก

ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�านวน 

40.11 ล้านบาท และ จ�านวน 33.45 ล้านบาท ตามล�าดับ
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12. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

    ณ วันที่  ก�าไรขาดทุน ณ วันที่

    1 มกราคม 2559 ก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,271 19 - 4,290

 ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 173 - - 173

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 727 22 - 749

 ประมาณการภาระผูกพัน

  ผลประโยชน์พนักงาน 428 46 - 74

 ส�ารองรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 852 (852) - -

 ประมาณการหนี้สิน 360 - - 360

 ก�าไรจากการขายสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ - 560 - 560

 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป 6,496 1,589 - 8,085

 ค่าเสื่อมราคาวัสดุสิ้นเปลือง 1,698 (693) - 1,005

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15,005 691 - 15,696

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 27,942 - 1,008 28,950

 ค่าเสื่อมราคา 4,897 (1,388) - 3,509

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32,839 (1,388) 1,008 32,459

      หน่วย : พันบาท

      งบการเงินเฉพาะกิจการ

      การเปลี่ยนแปลง

     ณ วันที่ 1 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ณ วันที่ 31

     มกราคม 2559 ก�าไรขาดทุน ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  3,183 - 3,183

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน  600 - 600

 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  249 24 273

 ส�ารองรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  852 (852) -

 ประมาณการหนี้สิน  360 - 360

 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป  6,496 - 6,496

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  11,740 (828) 10,912
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 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (27,843) 52,770 43,262 (972)

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี (5,569) 10,554 8,652 (194)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

 ตามประมวลรัษฎากร 1,272 2,472 586 236

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

 จากรายจ่ายที่จ่ายจริง (3,052) (772) (698) (68)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - - (10,284) -

ก�าไรจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า - (217) - -

ก�าไรจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (341) - -

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย (155) 2,580 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 2,359 136 - -

เครดิตขาดทุนทางภาษี

 ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 1,957 2,986 1,720 1,538

ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้

 ที่ไม่ได้บันทึกในอดีตขาดทุนทางภาษี (457) - - - -

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ

 ขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า 4,900 1,400 - -

ปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้

 ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 852 - 852 -

ผลต่างอัตราภาษีเงินได้ - (265) - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,107 18,533 828 1,512

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (8%) 35% 2% (156%)

 กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงิน 55.8ล้านบาท และ 46.8 

ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ายังมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จึงพิจารณารับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษียกไปส�าหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯจ�านวน 8.1 ล้านบาท และ 6.5 ล้านบาท ตามล�าดับ คงเหลือ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้จ�านวน 3.1 ล้านบาท และ 2.9 ล้านบาท ตามล�าดับ

 บริษัทฯ ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยอาศัย

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 

2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของ

ก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 80,760,068.53 64,379,556.97 60,409,993.16 44,878,237.82

เงินมัดจ�า   12,140,220.73 5,898,198.02 9,087,829.96 4,444,113.47

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 92,900,289.26 70,277,754.99 69,497,823.12 49,322,351.29

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินเบิกเกินบัญชี 40,991,777.71 60,593,096.18 13,286,535.26 27,868,627.29

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - 23,322,985.84 - 23,322,985.84

 หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า - (199,407.43) - (199,407.43)

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - สุทธิ - 23,123,578.41 - 23,123,578.41

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 197,800,000.00 190,700,000.00 162,800,000.00 155,700,000.00

 หัก ส่วนลดตั๋วสัญญาใช้เงิน (1,315,967.48) (1,069,083.22) (1,021,027.75) (892,369.76)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สุทธิ 196,484,032.52 189,630,916.78 161,778,972.25 154,807,630.24

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 237,475,810.23 273,347,591.37 175,065,507.51 205,799,835.94

 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

  หน่วย : ล้านบาท

      2559 2558

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   646.3 639.3

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)   313.0 293.0

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย 

Market Rate ถงึ MOR ซึง่ค�า้ประกนัโดยกรรมการของกลุม่บรษิทัฯ บางท่าน และการจดจ�านองทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างบางแห่งของกลุม่บรษิทัฯ 

และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

184 รายงานประจำาปี 2559



15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 29,124,500.00 - 45,916,156.39 25,539,105.22

 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 92,197,922.02 111,933,540.79 50,704,918.71 65,973,595.81

รวมเจ้าหนี้การค้า 121,322,422.02 111,933,540.79 96,621,075.10 91,512,701.03

เจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้อื่น 2,048,817.60 4,039,852.62 1,598,131.62 2,945,935.64

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 20,969,808.09 31,346,738.69 13,586,216.73 11,600,200.69

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 2,310,778.85 3,641,550.70 1,733,253.48 2,137,277.47

 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 765,751.38 1,289,951.49 56,057.30 723,521.10

 รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 31,587,965.15 12,348,385.50 4,770,185.05 5,651,303.81

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 6,559,053.87 4,699,556.14 4,114,912.77 2,677,404.85

 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด 14,288,554.30 16,979,788.17 8,338,934.69 9,006,308.92

 เงินมัดจ�ารับ 793,733.17 2,714,762.73 653,813.83 1,070,817.93

 ประมาณการหนี้สิน 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

 อื่นๆ   2,230,978.78 3,120,687.14 318,736.00 357,322.00

รวมเจ้าหนี้อื่น 83,355,441.19 81,981,273.18 36,970,241.47 37,970,092.41

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 204,677,863.21 193,914,813.97 133,591,316.57 129,482,793.44
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16. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 23,851,174.05 28,726,498.04 295,270.72 711,917.76

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (2,079,971.24) (2,139,971.49) (52,304.98) (23,248.14)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 21,771,202.81 26,586,526.55 242,965.74 688,669.62

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 21,300,013.43 18,308,144.14 660,184.03 54,697.24

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (1,365,065.62) (806,342.97) (64,977.95) (228.37)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 19,934,947.81 17,501,801.17 595,206.08 54,468.87

ราคาตามบัญชีของ

 อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 83,692,932.58 90,395,062.24 1,901,615.92 2,276,385.69

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง ส�าหรับอุปกรณ์ด�าเนินงาน และยานพาหนะ สัญญา

เช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.91 ถึง 9.77 ต่อปี
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 148,700,649.56 184,328,761.64 57,400,234.18 54,698,635.00

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (58,360,247.80) (49,164,511.99) (20,946,309.42) (10,836,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 90,340,401.76 135,164,249.65 36,453,924.76 43,862,635.00

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 184,328,761.64 190,699,290.86 54,698,635.00 64,600,000.00

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 20,000,000.00 40,300,000.00 20,000,000.00 -

 ลดลงระหว่างปี (55,628,112.08) (46,670,529.22) (17,298,400.82) (9,901,365.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 148,700,649.56 184,328,761.64 57,400,234.18 54,698,635.00

บริษัทฯ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

ธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายเดือน ช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืนเงิน

ต้นทั้งหมดภายในเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บริษัทย่อย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

ธนาคาร (MLR) ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายเดือน และช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืน

เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2565

 ภายใต้สัญญาเงนิกูย้มืบางฉบบัก�าหนดให้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามเง่ือนไขทางการเงนิบางประการตามทีร่ะบใุนสญัญา เช่น 

การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินฝาก

ประจ�าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
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18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วันต้นปี 2,141,777.00 2,117,886.00 1,241,382.00 1,128,861.00

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 123,007.00 140,278.83 58,787.00 56,116.00

 ต้นทุนดอกเบี้ย 107,803.50 102,220.75 61,888.00 56,405.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ของบริษัทย่อยที่จ�าหน่ายออก - (218,608.58) - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2,372,587.50 2,141,777.00 1,362,057.00 1,241,382.00

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานได้แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุน

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 อัตราร้อยละ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

อัตราคิดลด 4.76 4.76 - 4.79 4.76 4.76

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 9.93 7 - 9.93 9.93 9.93

อัตรามรณะ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2551

188 รายงานประจำาปี 2559



19. ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จ�านวน 36,037,052 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 291,499,785 บาท เป็น จ�านวน 255,462,733 บาท บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดลดทุนแล้วกับกระทรวง

พาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�าระแล้ว จ�านวน 61,129,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จ�านวน 194,333,185 บาท เป็น จ�านวน 255,462,733 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระค่าหุ้นจ�านวน 100,863,754.40 

บาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการออกหุ้น จ�านวน 37,789,807.20 บาท ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียน จ�านวน 28,166,815 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 222,500,000 บาท เป็น จ�านวน 

194,333,185 บาท บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดลดทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559

2. เพิม่ทนุจดทะเบยีน จ�านวน 97,166,600 หุน้ มลูค่าหุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ จ�านวน 194,333,185 บาท เป็น จ�านวน 

291,499,785 บาท บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดเพิ่มทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 โดยเสนอขายหุ้นสามัญ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตราส่วน 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่) ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใน

อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ จ�านวน 30 ล้านหน่วย มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.00 บาทต่อหน่วย ราคาการ

ใช้สิทธิเท่ากับ 2.00 บาท อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 

หุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้วันที่ 1 เมษายน 2556 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 1 เมษายน 2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 1 เมษายน 2558 

และก�าหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้คงเหลืออยู่จ�านวน 23,864,500 สิทธิ เท่ากับ 

23,864,500 หุ้น

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัท (ESOP) จ�านวน 5 ล้านหน่วย มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.00 บาทต่อหน่วย ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.80 บาท อายุของใบส�าคัญแสดง

สิทธิเท่ากับ 3 ปี และมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 1 กุมภาพันธ์

และ 1 กันยายน ของแต่ละปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 1 ร้อยละ 20 ปีที่ 2 ร้อยละ 30 และปีที่ 3 ร้อยละ 50

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้คงเหลืออยู่จ�านวน 4,297,150 หน่วย

20. ส�ารองตามกฎหมาย

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจ�านวนอย่างน้อย ร้อยละ 5 

ของก�าไรสุทธิไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนส�ารองนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายนี้จะน�าไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

21. การจ่ายเงินปันผล

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากก�าไรส�าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 22.97 ล้าน

บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ต้นทุนงานบริการ 915.36 908.41 551.58 449.31

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 261.14 262.85 136.40 126.96

ค่าเสื่อมราคา 113.69 99.37 29.55 22.75

ค่าโฆษณา  19.28 7.52 6.20 2.45

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 51.38 47.83 26.38 25.12

23. ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานและก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรบัลดส�าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงวธิกีารค�านวณ

ได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ

 บริษัทใหญ่ (บาท) (41,460,330) 26,938,589 42,433,128 (2,484,473)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ ต้นปี 194,333,185 194,007,835 194,333,185 194,007,835

ผลกระทบจากการออกหุ้นเพิ่มทุน 52,945,537 - 52,945,537 -

ผลกระทบจากการแปลงใบส�าคัญแสดง

 สิทธิที่จะซื้อหุ้นเป็นหุ้นสามัญ - 18,507 - 18,507

ผลกระทบจากการแปลงใบส�าคัญแสดง

 สิทธิที่จะซื้อหุ้น ESOP - 127,050 - 127,050

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 ระหว่างปี (ขั้นพื้นฐาน) 247,278,722 194,153,392 247,278,722 194,153,392

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.168) 0.139 0.172 (0.013)

จ�านวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน) 247,278,722 194,153,392 247,278,722 194,153,392

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 ระหว่างปี (ปรับลด) 247,278,722 194,153,392 247,278,722 194,153,392

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) (0.168) 0.139 0.172 (0.013)
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24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 กลุม่บรษิทัฯ ด�าเนนิกจิการรบัจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งานนทิรรศการ และงานบนัเทงิต่างๆ ในประเทศไทย รายได้แยกตามส่วนงาน

ทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจติดตั้ง

 รับ เช่า รับ วัสดุและ รายการ

 จัดงาน อุปกรณ์ ท�าสื่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัดบัญชี ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

 และการส่งเสริมการขาย 298,314

จัดงานแสดงและนิทรรศการ 186,690

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 142,732

การจัดงานประชุมสัมมนา 4,960

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

 และนิทรรศการ 24,992

พิพิธภัณฑ์   58,968

รวม     716,656 404,766 38,369 174,813 (134,951) 1,199,653

ต้นทุนการให้บริการ      (998,015)

ก�าไรขั้นต้น       201,638

รายได้อื่น        13,596

ค่าใช้จ่ายในการขาย      (15,040)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร      (188,249)

ต้นทุนทางการเงิน      (27,992)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า      (11,796)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (27,843)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (2,107)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 44,239 (2,287) (1,512) 16,552 (86,942) (29,950)

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่      (41,460)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม      11,510

           (29,950)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 206,001 64,067 10,499 25,094 (33,650) 272,011

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 128,363 421,023 43,833 16,773 79,737 689,729

อื่นๆ    428,647 82,006 7,100 21,006 (348,938) 189,821

รวมสินทรัพย์  763,011 567,096 61,432 62,873  1,151,561
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจติดตั้ง

 รับ เช่า รับ การตลาด วัสดุและ รายการ

 จัดงาน อุปกรณ์ ท�าสื่อ ออนไลน์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัดบัญชี ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

 และการส่งเสริมการขาย 345,489

จัดงานแสดงและนิทรรศการ 216,636

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 108,065

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

 และนิทรรศการ 9,327

รวม    679,517 582,481 48,394 3,912 170,464 (127,114) 1,357,654

ต้นทุนการให้บริการ       (1,068,010)

ก�าไรขั้นต้น -       289,644

รายได้อื่น         8,260

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (15,565)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (194,447)

ต้นทุนทางการเงิน       (34,442)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน

 ลงทุนในการร่วมค้า       (680)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       52,770

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (18,533)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี (8,723) 38,534 2,867 (1,608) 18,955 (15,788) 34,237

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       26,939

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย

  ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม       7,298

           34,237

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

ลูกหนี้การค้า

 และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 201,794 97,224 11,372 - 14,644 (35,787) 289,247

ที่ดิน อาคาร 

 และอุปกรณ์ - สุทธิ 154,757 441,529 48,561 - 11,040 76,152 732,039

อื่นๆ    317,372 74,645 2,070 - 25,897 (268,719) 151,265

รวมสินทรัพย์  673,923 613,398 62,003 - 51,581  1,172,551
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25. รายการจัดประเภทรายการใหม่

 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน

      หน่วย : พันบาท

     ก่อนจัด รายการจัด หลังจัด

     ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่

รายได้จากการให้บริการ  1,368,769 (11,115) 1,357,654

ต้นทุนการให้บริการ  1,072,127 (4,117) 1,068,010

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า  6,998 (6,998) -

26. เครือ่งมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 กลุม่บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และมคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไม่ปฏิบตัติามสญัญา กลุม่บรษิทัฯ ไม่มี

นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

และกระแสเงินสดของ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคล

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา

ตลาด กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เกิดจากการซือ้อปุกรณ์ด�าเนินงานทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ผูบ้รหิารเชือ่ว่ากลุม่

บริษัทมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อย ดังนั้นจึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กลุม่บรษิทัให้สนิเชือ่ทางการค้าแก่ลกูค้าภายหลงัทีไ่ด้ก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่แก่ลกูค้าแต่ละราย และมกีารตดิตามการช�าระเงินของลกูหนี้

การค้าอย่างใกล้ชิด ให้ความส�าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกินก�าหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายที่ค้าง

ช�าระนานเกิน 365 วัน นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า
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มูลค่ายุติธรรม

 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ตามอัตราตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระ

ส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ

การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการด�ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงิน

ทุน และเพื่อการด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดว่าเป็น

ผลของกจิกรรมการด�าเนนิงานหารด้วยส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดโดยไม่รวมส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุและตดิตามระดบัการจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

27. ภาระผูกพันและหนี้สินทีอ่าจเกิดขึ้นภายหน้า

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัท มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม 85.5 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันในการจ่ายช�าระค่าโปรแกรม จ�านวน 1.04 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าที่ปรึกษา จ�านวน 6.75 ล้านบาท

 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี สัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี  14.66 17.25 13.31 16.14

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.05 26.75 12.19 23.21

รวม    24.71 44.00 25.50 39.35
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28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ 

และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน 5.46 ล้านบาท และ 4.72 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการ

เงินรวม และจ�านวน 2.67 ล้านบาท และ 2.42 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

29. เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่นงบการเงิน

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผล จากผลการ

ด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนหุ้นสามัญจ�านวน 255,462,733 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นจ�านวนเงิน 

14,050,450.32 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

30. การอนุมัติงบการเงิน

 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
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2541

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 72 พรรษา 
เฉลิมหล้าจอมราชัน
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14 ภาคผนวก

197บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 กรรมการและ
 กรรมการตรวจสอบ

2. นายเนติพงษ์ วิจติรเวชการ
 กรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 สดัส่วน	 ความสมัพนัธ์
	 	 	 	 การถอืหุน้	 ทางครอบครัว
	 ชือ่-สกุล	 อาย	ุ คณุวฒุทิางการศกึษา	 ในบรษิทั		 ระหว่าง
	 	 	 	 (ร้อยละ)	 กรรมการ
	 	 	 	 ณ	30	ธ.ค.	59	 และผูบ้ริหาร

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

65

53

- ปรญิญาโทด้านการจดัการ
 สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิ
 (ศศินทร์) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- National Director 
 Conference 2016
- Director Forum 2/2015
- RCL 1/2015
- AACP 17/2014
- RMP 1/2013
- CNBC 3/2013
- DTT 1/2013
- AGM 1/2013
- NDC 1/2013
- HRP 2/2012
- QFR 1/2006
- DAP 7/2004  
- ACP 2/2004  
- DCP 17/2002

- LL.M.โรงเรยีนกฎหมาย
 มหาวิทยาลยัชคิาโก

240,000 หุน้
(0.094%)

ไม่มี

-

-

2546-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั   

2550-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั  

2544-ปัจจบุนั

2543-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั

2559-ปัจจบุนั

253x-ปัจจบุนั
253x-ปัจจบุนั
2543-ปัจจบุนั
2545-ปัจจบุนั
2545-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั
2547-ปัจจบุนั

2549-ปัจจบุนั

2558-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั

- กรรมการอสิระ ประธาน
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานคณะกรรมการ
 บรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ
 และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอสิระ กรรมการ
 ตรวจสอบ กรรมการคณะ
 กรรมการสรรหาและก�าหนด
 ค่าตอบแทน และประธาน
 กรรมการบรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 
 และประธานคณะ
 กรรมการบรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ กรรมการ
 ตรวจสอบ และประธาน
 กรรมการบรหิารความเส่ียง
- ประธานกรรมการ

- กรรมการอสิระ
 และกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอสิระ 
 และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ท่าเรอืราชาเฟอร์รี่ 

- บมจ. ไฮโดรเท็ค

- บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดัสตรี้

- บมจ. ศภุาลยั 

- บรษิทั จดัหางาน 
 เดอะบิลเลีย่น โซลชูัน่  จ�ากดั
- บรษิทั เซยีร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บรษิทั อนัดามนั รสีอร์ท จ�ากดั
- บรษิทัอมนัครซูซสิ จ�ากัด
- บรษิทั ใจดาว จ�ากดั
- บรษิทั ไอเอชเอส ท้องหนัน จ�ากัด
- บรษิทั ท้องหนัน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษิทั คาวาลลิโน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษิทั เทวาลยั จ�ากดั
- บรษิทั รอยลั แอดโวเคทส์ 
 อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั
- บรษิทั ฟองดาซอิอน จ�ากดั
- บรษิทั ไอเอชเอส 
 (ประเทศไทย) จ�ากดั
- บรษิทั เซน็ แคปิตอล 
 (ประเทศไทย) จ�ากดั
- บรษิทั ไนทอน บีช จ�ากัด
- บรษิทั มาลยัวนา ฮลิส์ จ�ากดั
- บรษิทั มาลยัวนา บชี คลับ จ�ากดั
- บรษิทั มาลยัวนา รสีอร์ท จ�ากดั
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3. นางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
 กรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

4. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
 และประธานกรรมการ

5. นายชเล  คณุาวงศ์
 กรรมการ

6. นางสาวปณธิดา คล้ายมณี
 กรรมการผูจ้ดัการ   

7. นางสาวจติุพร ม่ิงขวญัรุ่งเรอืง
 กรรมการผูจ้ดัการ

8. นายมงคล ศลีธรรมพทัิกษ์
 กรรมการผูจ้ดัการ   

9. นางสาววรรณา อิศรางกรู 
 ณ อยธุยา
 กรรมการผูจ้ดัการ

10. นางสาวณภชันนัท์ เพช็รล้วน
 กรรมการผูจ้ดัการ

11. นางสาวชันษา เดิมสมบรูณ์
 กรรมการผูจ้ดัการ

12. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศริชัิยสกลุ
 เลขานุการบรษิทั

	 	 	 	 สดัส่วน	 ความสมัพนัธ์
	 	 	 	 การถอืหุน้	 ทางครอบครัว
	 ชือ่-สกุล	 อาย	ุ คณุวฒุทิางการศกึษา	 ในบรษิทั		 ระหว่าง
	 	 	 	 (ร้อยละ)	 กรรมการ
	 	 	 	 ณ	30	ธ.ค.	59	 และผูบ้ริหาร

	 ช่วงเวลา	 ต�าแหน่ง	 ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ

62

56

61

47

44

44

42

45

42

38

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- Chartered Director
 Class 2014
- RCC 2014
- DCP 2011

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- DAP 10/2004

- ปรญิญาเอก  ปรชัญา
 มหาวิทยาลยั Ohio State 
 สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร์ 
 ออกแบบประยกุต์ศลิป์ 
 สถาบนัราชภฎัสวนดสุติ

 Master of Business 
 Administration at 
 Queensland University 
 of Technology, Australia

- ปรญิญาตร ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัพายพั

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมภายใน
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

- ปรญิญาตร ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ  
 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

- ปรญิญาตร ี นเิทศศาสตร์บญัฑติ  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- International Business 
 Management, Business school
 University of Surrey, UK
- FPCS  19/ 2008
- CSP  33/2009
 EMT 15/2009

ไม่มี 

73,724,432 หุน้
(28.859%)

ไม่ม ี

32,500 หุน้
(0.013%)

6,250 หุ้น
(0.002%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

25 หุ้น
(0.00001%)

พีน้่อง
(นายชเล 
คณุาวงศ์)

น้อง 
(นายเสรมิคณุ  

คณุาวงศ์)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2559-ปัจจบุนั

2558

2557-2558
2554-2557

2546–ปัจจบุนั

2558-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั
2557-ปัจจบุนั
2551-ปัจจบุนั
2546-ปัจจบุนั
2529-ปัจจบุนั

2556–ปัจจบุนั
2533-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั
2537-2551

2555-ปัจจบุนั
2550-2555

2556-ปัจจบุนั
2547-2556

2558-ปัจจบุนั
2550-2557

2560-ปัจจบุนั

2558-2559

2560-ปัจจบุนั

2558-2559

2559–ปัจจบุนั
2552–ปัจจบุนั

- กรรมการอสิระ 
 และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูจ้ดัการ

- ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
 และประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการผูจ้ดัการ

- กรรมการผูจ้ดัการ       
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ  

- กรรมการผูจ้ดัการ
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผูจ้ดัการ  
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผูจ้ดัการ   
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผูจ้ดัการ  (เข้ารบั
 ต�าแหน่ง 1 มกราคม 2560) 
- รกัษาการผูอ้�านวยการ
 หน่วยธรุกจิ

- กรรมการผูจ้ดัการ (เข้ารบั
 ต�าแหน่ง 1 มกราคม 2560)   
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ
- เลขานุการบรษิทั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย 
 ดสิทริบวิชัน่ จ�ากดั
- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บรษัิท ซเีอม็โอ โชว์ คอร์ป จ�ากดั
- บรษัิท มวิส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด
- บรษัิท โมเมนตัม เอส จ�ากดั
- บรษัิท เอก็โปซิชัน่ เทคโนโลยี
- บรษัิท พเีอม็ เซ็นเตอร์ จ�ากดั
- บรษัิท ดอิายส์ จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บจ. องศาสถาปนิก

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บมจ. ซเีอม็โอ

 
- บมจ. ซเีอม็โอ
-  บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
- บมจ. ซเีอม็โอ
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เอกสารแนบ 1.2

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 

และบริษัทย่อยของกลุม่คณุาวงศ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

	 	ชื่อ	-	นามสกุล	 	 	 	 	 																	บริษัทย่อย

	 	 	 	 บมจ.ซีเอ็มโอ	 บจก.	เอส.	 บจก.	พีเอ็ม	 บจก.	ดิอายส์	 บจก.	เอ็กซ์โป	 บจก.	 บจก.	มิวส์	 บจก.	ซีเอ็มโอ

	 	 	 	 	 คิวบิค	 เซ็นเตอร์	 	 ซิชั่น	 โมเมนตัม	 คอร์ปอเรชั่น	 โชว์	คอร์ป

	 	 	 	 	 (“บรษิทัใหญ่”)	 	 	 เทคโนโลยี	 เอส

 1. นายอนันต์  เกตุพิทยา   //, /////       

 2. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ  //, /////       

 3. นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ  //, /////       

 4. นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์  /,//, ///, //// //, ///, //// /, //// /, //// /, //// /,  //// /,  //// //,  ////

 5. นายชเล  คุณาวงศ์  //, //// //, //// //, //// //, ////  //,  //// //,  //// //,  ////

 6. นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี  ///       

 7. นางสาวจุติพร มิ่ งขวัญรุ่งเรือง  ///       

 8. นายมงคล  ศีลธรรมพิทักษ์  ///       

 9. นางสาววรรณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ///       

 10. นางสาวณภัสชนันท์  เพ็ชรล้วน  ///       

 11. นางสาวชันษา  เดิมสมบูรณ์  ///       

หมายเหต	ุ/ = ประธานกรรมการ // = กรรมการ ///= ผูบ้รหิาร //// = กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพนั ///// = กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

	 	รายชื่อกรรมการ	 บริษัทย่อย

	 	 	 	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.	 บจก.

	 	 	 	 พีเอ็ม	 ดิอายส์	 เอ็กซ์โปซิชั่น	 บายอน	ซีเอ็ม	โมเมนตัม	เอส	 มิวส์	 ซีเอ็มโอ

	 	 	 	 เซ็นเตอร์		 	 เทคโนโลยี	 ออร์กาไนเซอร์	 	 คอร์ปอเรชั่น	 โชว์	คอร์ป

 1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์  /, //// /, //// //, //// //, ///, //// /, //// /, //// //, ////

 2. ดร. ชเล คุณาวงศ์  //, //// //, ////   //, //// //, //// //, ////

 3. นายธวัชชัย ปูรณวัฒนากุล    //, ////    

 4. นางสาวดาราศรี ปูรณวัฒนากุล    //, ////    

 5. นางสาวพรรณธร บุญมหิทธิสุทธิ์      //, ////  

 6. นายเอกวุฒิ ศิริรักษ์      //, ////  

 7. นางสาวณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์       //, //// 

 8. นางสาวสิรอัยย์ รุจิภาไพสิฐ       //, //// 

 9. นายชยดิฐ หุตานุวัชร์        //, ////

 10. นายโล เฮียง ทง        //, ////

หมายเหตุ / = ประธานกรรมการ // = กรรมการ ///= ผู้บริหาร //// = กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน ///// = กรรมการตรวจสอบ
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201บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



202 รายงานประจำาปี 2559






