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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

	 ในปี	2560	ถือเป็นปีที่ประสบความส�าเร็จที่ดีอีกหนึ่งปี	เป็นปีทองของธุรกิจอีเว้นท์

โดยเฉพาะในกลุ่มงาน	Entertainment	เช่น	งานคอนเสิร์ต	และโชว์ต่างๆ	ที่ผู้ประกอบ

การภาคเอกชนกลับมาจัดกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น	ตลอดปี

	 นอกจากนี้	 ยังเป็นปีท่ีบริษัทฯ	 ได้เข้าไปท�างานในตลาด	 CLMV	 (กัมพูชา,ลาว,	

เมียนมาร์	และเวียดนาม)	มากขึ้น	อาทิ	จัดงานคอนเสิร์ต	“Road	To	Electric	Dream	

Festival	2017”	ที่	มัณฑะเลย์	ประเทศเมียนมาร์	ตลอดจนได้เซ็นต์สัญญาขายแฟรนไชส์

สวนสนุก	“อิเมจิเนีย	เพลย์แลนด์”	(Imaginia	Playland)	ไปยังเมืองโฮจิมินท์	ประเทศ

เวียดนาม	บนพื้นที่	1,800	ตร.ม.	ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างและแล้วเสร็จในช่วงต้นปี	2561

	 ในปีทีผ่่านมา	ต้องยอมรบัเลยว่าภาพรวมตลาดอีเว้นท์เติบโตดข้ึีน	บวกกบัการบรหิาร

จัดการต้นทุนที่ดี	ส่งผลให้ปี	2560	บริษัทฯ	มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ	โดยบริษัทฯ	

มีรายได้รวม	1,362.24	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 162.59ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	 13.55%	 เมื่อ

เทียบกับปีที่แล้ว	และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่	43.57	ล้านบาท	พลิกกลับมามีก�าไร	หลังจากที่ปี	

59	ขาดทุน	32.4	ล้านบาท	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น

อย่างต่อเนื่อง	ถือเป็นภารกิจส�าคัญที่บริษัทฯ	จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

	 นอกจากนี	้ในปี	2560	บรษิทัฯ	ยงัตอกย�า้ความเป็นผูน้�าในธรุกจิสร้างสรรค์	ด้วยการ

จัดงาน	“AREA	56	:	MULTIMEDIA	SHOWCASE	2017”	งานโชว์เคสด้าน	มัลติมีเดีย	

และเทคโนโลยีระบบภาพแสงเสียงสุดล�้าในภูมิภาคอาเซียน	 โดยบริษัท	 เนรมิตพ้ืนท่ี	

Bangkok	Creative	Playground	แสดง	ศักยภาพ	ของธุรกิจงานครีเอทีฟของไทย	เพื่อ

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์	 และน�าไปต่อยอดในงานโชว์	 และอีเว้นท์ได้ทุกรูปแบบ	

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความต่ืนตัวให้กับแวดวงธุรกิจสร้างสรรค์	 โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ

ครีเอทีฟ,	 โปรดิวเซอร์,	นักการตลาด	ตลอดจนคนรุ่นใหม่	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีนโยบาย	ที่จะ

จัดงาน	AREA56	ต่อเนื่องขึ้นทุกปี	เพราะได้รับผลตอบรับที่ดี	

	 ทั้งนี้	 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน	คือ	 พลังความ

คิดสร้างสรรค์	 ซ่ึงเราเช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดก�าเนิดของธุรกิจเรา	 การท�างาน

ทกุขัน้ตอนของเราจงึถกูกลัน่กรองจากกระบวนการคดิสร้างสรรค์ทีไ่ร้ขอบเขต	ดงันัน้	เรา

จึงเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศการท�างานในออฟฟิศ	 ให้แตกต่างจากท่ีอื่น	 เพื่อกระตุ้น

พลังสร้างสรรค์	โดยเราให้พนักงานทุกคนท�างานแบบ	“Work	Live	Play”	คือ	ท�างานให้

เหมือนเล่น	เหมือนไม่ต้องท�างาน	เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย	งานสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นเอง

สาส์นจากนายเสรมิคณุ คณุาวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)

	 ส�าหรับปี	2561	บริษัทฯ	ยังคงจะด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	3	ปี	(พ.ศ.2559-

2561)	ซึ่งแบ่งเป็น	3	กลยุทธ์หลักๆ	ได้แก่

1.	 รักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์	เอเจนซี่	อันดับ	1	ของประเทศ	

2.	 ด�าเนินงานพัฒนาธุรกิจท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 (Tourist	 Attraction)	 เพื่อ

สร้างรายได้ประจ�าให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืน	 ซึ่งปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนิน

ธุรกิจในรูปแบบนี้	 2	 ธุรกิจ	ด้วยกัน	 ได้แก่	 “หิมพานต์	 อวตาร”	ซึ่งเป็นการ

แสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย	ผสานเทคโนโลยีทันสมัย	ในรูปแบบ	4	มิติ	และ

ธุรกิจสวนสนุก	“อิเมจิเนีย	เพลย์แลนด์”	(Imaginia	Playland)	ตั้งอยู่ที่ชั้น	3	

ศูนย์การค้า	ดิ	เอ็มโพเรี่ยม	โดยบริษัทฯ	ตั้งเป้า	5	ปี	จะขยายแฟรนไชส์สวน

สนุก	เพิ่มเป็น	5	สาขาในต่างประเทศ	ซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์สวนสนุกแล้วที่

ประเทศจีน	และเตรียมเปิดอีกสาขาที่เวียดนาม	ในปี	61	โดยหากขยายงาน

ส�าเร็จ	อิเมจิเนีย	จะเป็น	 Inter	Brand	ที่ได้รับการยอมรับ	และสร้างรายได้

คงที่ให้กับบริษัทฯ

3.	 พัฒนาธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	(Entertainment)	และไลฟ์สไตล์	(Life-

style)	มากขึน้	เพือ่สอดรบักบัแนวโน้มของเทรนด์การจดัอเีว้นท์ทีเ่ริม่จะน�าเอา

เรือ่งของ	Lifestyle	เข้ามามบีทบาทในการน�าเสนองานมากยิง่ขึน้	ซึง่ปัจจบุนั	

บริษัทฯ	มีหน่วยงานที่ท�างานในด้านนี้	อยู่แล้ว	ได้แก่	“มิวส์	คอร์ปอร์เรชั่น”	

(Muse	Corporation)	และ	“โมเมนตัม	เอส”	(Momentum	S)	

	 นอกจากนีย้งัเน้นขยายงานในประเทศ	ให้เป็นบรษิทัอเีว้นท์	เอเจนซี	่อนัดบัหนึง่ของ

ประเทศ	และมกีารขยายธรุกจิสูก่ารสร้างรายได้ทีค่งที	่ตลอดจนหาพนัธมติรทางธรุกิจอย่าง

ต่อเนื่อง	 เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท	 ขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการท�าตลาด	

ต่างประเทศให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น	ซึ่งยังคงเน้นขยายงานในกลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	

ลาว	พม่า	และเวียดนาม)

	 สุดท้ายนี้	 ผมในนามของคณะผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ขอขอบคุณลูกค้า	

พันธมิตรทางธุรกิจ	และผู้ถือหุ้น	ที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจของ	

บรษิทัฯ	และเป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ของบรษิทัตลอดมา	รวมทัง้ขอขอบคณุพนักงาน

ทุกฝ่ายที่ทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มที่	 และผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า	 ผมพร้อมคณะ	

ผู้บริหาร	 จะร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 และนโยบายของ	

บริษัทฯ	 เพื่อน�าพา	 CMO	 ให้โดดเด่นในตลาดอาเซียน	 และสร้างช่ือเสียงให้สมกับ	

ความเป็นผู้น�าตลาด	ไว้อย่างต่อเนื่องตลอดไป	

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รายงานประจำาปี 25604 5บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท

ดร. ชเล คุณาวงศ์
•	กรรมการ

นางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
•	กรรมการ
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
•	กรรมการ
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
•	กรรมการ
•	กรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
•	ประธานกรรมการ
•	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนันต์ เกตุพิทยา
•	กรรมการ
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ
•	กรรมการอิสระ

รายงานประจำาปี 25606 7บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



คณะผู้บริหารบริษัท
ณ มกราคม 2561

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวณภัชนันท์ เพ็ชรล้วน
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวปณิธดา คล้ายมณี
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววรรณา อิศรางกูร 
ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำาปี 25608 9บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ 

หน่วย	:	พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

ผลการด�าเนินงาน:        

	รายได้จากการให้บริการ		 	1,068,279			1,357,654			1,199,653			1,362,237		 	581,638		 	648,718		 	637,646		 	575,561	

	รายได้รวม		 	1,082,078			1,365,233			1,213,248			1,376,442		 	612,335		 	665,690		 	668,829		 	600,408	

	ต้นทุนการให้บริการ		 	866,119			1,068,009		 	998,015			1,043,273		 	509,318		 	542,715		 	551,582		 	443,397	

	ก�าไรขั้นต้น		 	202,160		 	289,644		 	201,638		 	318,963		 	72,321		 	106,003		 	83,064		 	132,164	

	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		 	218,488		 	210,012		 	205,901		 	205,214		 	127,463		 	107,847		 	111,727		 	110,191	

	ดอกเบี้ยจ่าย		 	28,579		 	34,442		 	27,992		 	25,397		 	12,696		 	16,100		 	14,140		 	14,073	

	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	(5,563)	 	18,533		 	1,585		 	22,725		 	(9,825)	 	1,512		 	736		 	6,691	

	ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ		 	(32,662)	 	34,237		 	(32,040)	 	43,574		 	(27,590)	 	(2,484)	 	42,065		 	52,696	

ฐานะทางการเงิน:	 	 	 	 	 	 	 	

	สินทรัพย์รวม	 	1,133,984			1,172,551			1,180,546			1,180,336		 	610,026		 	660,233		 	744,085		 	733,452	

	หนี้สินรวม	 	786,552		 	730,913		 	725,738		 	712,835		 	352,294		 	403,966		 	374,134		 	345,292	

	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	347,432		 	441,638		 	454,809		 	467,500		 	257,732		 	256,267		 	369,951		 	388,160	

อัตราส่วนทางการเงิน:	 	 	 	 	 	 	 	

	อัตราก�าไรขั้นต้น	(%)	 18.92%	 21.67%	 16.81%	 23.41%	 12.43%	 16.34%	 13.50%	 22.96%

	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(%)	 -2.04%	 5.77%	 -21.00%	 6.73%	 -9.48%	 -0.28%	 8.93%	 12.76%

	อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 -3.06%	 1.97%	 -3.61%	 2.66%	 -4.74%	 -0.38%	 6.60%	 9.16%

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)		 -8.90%	 6.83%	 -9.84%	 7.85%	 -9.95%	 -97.00%	 13.53%	 13.90%

	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 	0.170		 	0.139		 	(0.180)	 	0.142		 	(0.144)	 	(0.013)	 	0.120		 	0.210	

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 0.68	 0.62	 0.61	 0.72	 0.96	 0.77	 0.97	 0.99

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 2.26	 1.66	 1.60	 1.52	 1.37	 1.58	 1.01	 0.89

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หน่วย 2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

(Liquidity ratio):

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า	 0.68	 0.62	 0.61	 0.72	 0.96	 0.77	 0.97	 0.99

	อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	 เท่า	 3.36	 4.30	 4.28	 4.19	 2.92	 3.27	 3.65	 3.44

	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(AR	Date)	 วัน	 108.50	 84.83	 85.25	 87.10	 125.16	 111.47	 99.88	 106.23

	อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้		 เท่า	 4.68	 4.91	 5.01	 5.12	 5.05	 4.44	 4.19	 3.72

	ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย	(AP	Date)	 วัน	 	76.95		 	73.26		 72.89	 71.29	 	71.33		 	81.15		 	87.04		 98.21

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร 

(Profitability ratio):	 	 	 	 	 	 	 	 	

	อัตราก�าไรขั้นต้น		 (%)	 18.92%	 21.67%	 16.81%	 23.41%	 12.43%	 16.34%	 13.50%	 22.96%

	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	 (%)	 -2.04%	 5.77%	 -0.21%	 6.73%	 -9.48%	 -0.28%	 8.93%	 12.76%

	อัตราก�าไรสุทธิ	 (%)	 -3.06%	 1.97%	 -3.61%	 2.66%	 -4.74%	 -0.38%	 6.60%	 9.16%

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		 (%)	 -8.90%	 6.83%	 -9.84%	 7.85%	 -9.95%	 -0.97%	 13.53%	 13.90%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน (Efficiency ratio):	 	 	 	 	 	 	 	 	

	อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์		 (%)	 -3.11%	 2.34%	 -3.68%	 3.07%	 -4.73%	 -0.39%	 5.65%	 7.13%

	อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	 เท่า	 	1.02		 	1.19		 	1.02		 	1.15		 	1.00		 	1.02		 	0.91		 	0.78	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financail ratio):	 	 	 	 	 	 	 	 	

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 เท่า	 	2.26		 	1.66		 	1.60		 	1.52		 	1.37		 	1.58		 	1.01		 	0.89	

	อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย		 เท่า	 	(0.09)	 	2.53		 	(0.09)	 	3.61		 	(1.88)	 	0.94		 	4.03		 	5.22	

	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	 บาท	 	(0.170)	 	0.139		 	(0.180)	 	0.142		 	(0.144)	 	(0.013)	 	0.170		 	0.210
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New Mazda 2 Launch

by CMO

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ชั้นน�าแห่งอาเซียน ผ่านการสื่อสารด้วย

ฝีมือระดับโลก”

วัตถุประสงค์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจร ด้วยความคิด

สร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

1.2 การเปลีย่นแปลง
 และพัฒนาการทีส่�าคัญของกลุ่มบริษัท
บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั ฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัท่ี 5 มถินุายน 

2534 โดยนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื่อประกอบ

ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภทงาน

บันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, 

Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและ

การแสดงสนิค้า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสรมิการตลาด 

และส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย (Marketing & Promotion) ด้วยทุนจด

ทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจ�านวน 4 คน  

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท แสดงได้โดย

สังเขป ดังต่อไปนี้

นโยบาย
และภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ



พัฒนาการทีส่�าคัญ
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25
51นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	ได้จัดตั้งบริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	

(หรอื	“ดอิายส์”)	ขึน้เป็นบรษัิทแรกในกลุม่บรษัิท	เพือ่

ให้บริการผลติสือ่ประเภทมลัติมเิดีย	และมลัติวชิัน่	ใน

ขณะน้ันนับได้ว่าดิอายส์เป็นหนึง่ในบริษทัผูใ้ห้บรกิาร

ผลิตประเภทสื่อมัลติมิเดีย	และมัลติวิชั่น	ชั้นน�าของ

ประเทศไทย

บริษัท	 พรีเซนเตชั่น	 มีเดีย	 ซัพพลายส์	 จ�ากัด		

(ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	 พีเอ็ม	 เซ็นเตอร	์

จ�ากัด	 หรือ	 “พีเอ็ม”)	 ได้รับการจัดตั้งข้ึน	 เพื่อให้

บริการสนับสนุนทางด้านเครื่องมือส�าหรับการแสดง

และการน�าเสนอแก่ดิอายส์

บริษัท	ซีเอ็ม	ออร์กาไนเซอร์	จ�ากัด	 ได้รับการจัดตั้ง

ข้ึน	 เพ่ือให้บริการบริหารการจัดงาน	 ซ่ึงนับได้ว่าใน

ช่วงนั้น	บริษัทฯ	เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจให้บริการ

บริหารการจัดงานในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนและ

การถือหุ้นครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(หรือ	“mai”)	โดยการ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ	จาก	8	ล้านบาท	เป็น	

59	ล้านบาท	และ	150	ล้านบาท	ตามล�าดบั	นอกจาก

นี	้ยงัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุ้นของกลุม่

บริษัท	 โดยบริษัทฯ	 ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็มและ	

ดิอายส์	ในสัดส่วนร้อยละ	99.997	และ	99.84	ของ

ทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วของแต่ละบรษัิทตามล�าดบั	

ส่วน	บริษัท	เอส.	คิวบิค	จ�ากัด	นั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ได้แปลงสภาพเป็น

บรษิทัมหาชนในเดอืนธนัวาคม	2546	และเปลีย่นชือ่

เป็น	บริษทั	ซเีอม็	ออร์กาไนเซอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	(CM	

Organizer	Public	Company	Limited)

บริษัทฯได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท	 พีเอ็ม	 เซ็นเตอร์	

จ�ากัด	 โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสัดส่วนร้อยละ	

99.99	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	135	ล้านบาท	

(เดมิ	39.90	ล้านบาท)	และได้เพิม่เงนิลงทนุในบรษิทั	

ดอิายส์	จ�ากดั	โดยบรษิทัถอืหุน้ของดอิายส์ในสดัส่วน

ร้อยละ	 99.95	 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	 15	

ล้านบาท	(เดิม	5	ล้านบาท)	

บริษัทฯได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการเข้าเป็น	

ผู้ถือหุ้นใน	บริษัท	 เอ็กซ์โปซิชั่น	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	

(หรือ	“เอ็กซ์โป	เทค”)	ซึ่งให้การบริการในด้านการ	

ติดต้ังระบบสาธารณูโภคท่ีเก่ียวข้องกับการจัด	

อีเว้นท์	 โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 40		

และในปีน้ีบริษัทฯ	 ประสบความความส�าเร็จได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ	ด้านแนวคิด	ส�าหรับพาวิลเลียน

ขนาดไม่เกิน	500	ตารางเมตร	จาก	Bureau	Inter-

national	des	Expositions:	BIE	จากผลงานการ

สร้างศาลาไทยในงาน	Expo	ระดบันานาชาตใินการ

ร่วมงาน	World	Water	Expo	2008	ณ	ประเทศ	

สเปน	โดยมีผู้ออกงาน	102	ประเทศทั่วโลก

บริษัทฯมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่	 เป็น	 “บริษัท		

ซเีอม็โอ	จ�ากดั	(มหาชน)”	เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิ

ไปยงังานประเภทอืน่ๆ	รวมถงึการเพิม่แผนกงานใหม่	

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ	 และการรวมเป็น

ประชาคมอาเซียน	(AEC)

ทกุบรษัิทในเครอื	CMO	Group	ได้ย้ายเข้ามารวมกนั	

ที่โครงการ	 Bangkok	 Creative	 Playground		

ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการท�างานของ	

บคุคลากรภายในและธรุกจิเป็นอย่างมาก	รวมถงึการ

สร้างการรับรู้และการยอมรับต่อคู่ค้าของบริษัทฯ	

และกิจการในเครือถึงความพร้อมในทุกๆ	ด้าน

บริษัทฯ	ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการลงทุนร่วม

เพื่อเปิด	 2	บริษัทใหม่กับธุรกิจใหม่	 1.	 บริษัท	 มิวส์	

คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 ให้บริการด้านการจัดคอนเสิร์ต	

2.	บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	ประเภทธุรกิจ

การพัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยี		

จัดโชว์	 จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	 โดยบริษัท		

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	70	และ	50	ตามล�าดับ	และ

เปิดธุรกิจ	 Imaginia	 Playland	 ในเดือนสิงหาคม		

ซึ่งเป็นกิจการสวนสนุกแนวใหม่ส�าหรับเด็ก

บริษัทฯ	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	255,462,733	บาท	

โดยการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	

จดัตัง้หน่วยธุรกิจ	Imaginia	Playland	

เป็น	บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	ด้วยเงิน

ลงทุน	10	ล้านบาท	และตั้งเป้าหมาย

ในการขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศ

แถบเอเชีย
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Momentum S Co.,Ltd.

CMO Show Corp Co.,Ltd.

Exposition Technology Co.,Ltd.

Imaginia Playland Co.,Ltd.

The Eyes Co.,Ltd.

Birthday Party 
by Momentum S

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทฯ	 มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ	 ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลัก	 การเข้าลงทุนจะ

พิจารณาทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงศักยภาพของธุรกิจท่ีเข้าลงทุน	 และการส่งเสริมกับธุรกิจในปัจจุบัน	

บริษัทฯ	มีนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทน	เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร	เพื่อดูแลและติดตามการบริหารงาน

ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้

รายงานประจำาปี 256016
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Elle Fashion Week
Stadium Construction,
Lighting, Sound System
& Special Effect
Operated by PM Center

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

ตารางจ�าแนกรายได้จากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2557 - 2560 

 ประเภท 2557 2558 2559 2560

 ของรายได้ มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

รายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงาน	 592.64 55.15%	 665.60	 49.03%	 709.38	 59.13%	 679.85	 49.91%

รายได้จากการให้บริการทางด้านอุปกรณ์	 434.56	 40.44%	 669.08	 49.28%	 471.97	 39.34%	 637.97	 46.83

รายได้จากการให้บริการ	

	 ทางด้านการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ	 26.25	 2.44%	 19.18	 1.41%	 18.30	 1.53%	 22.63	 1.66%

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	 21.16	 1.97%	 3.79	 0.28%	 0	 0.00%	 0	 0.00%

รายได้จากธุรกิจสวนสนุก	 0	 	 0	 	 0	 	 21.79	 1.60%

รวม  1,074.61 100% 1,357.65 100% 1,199.65 100% 1,362.24 100%

ตารางจ�าแนกรายได้ของบริษัทตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2557-2560

 รายได้ 2557 2558 2559 2560 

 ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	รายได้จากภาครัฐ	 109.93	 18.47%	 98.97	 4.87%	 151.82	 22.70%	 146.06	 23.29%

	 •	รายได้จากภาคเอกชน	 471.71	 79.24%	 579.76	 82.58%	 485.82	 72.64%	 49.50	 68.50%

	 •	รายได้อื่น	 13.64	 2.29%	 16.97	 2.55%	 31.18	 4.66%	 51.49	 8.21%

 รวมรายได้  595.28 100% 665.70 100% 668.82 100% 627.05 100%



ตารางจ�าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2557 - 2560
  2557 2558 2559 2560 

 รายได้ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)	 	 	 	 	 	 	 	

	 -	 รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด	 337.30	 56.66%	 316.70	 47.57%	 264.08	 39.48%	 233.23	 37.20%

	 	 และส่งเสริมการจ�าหน่าย

	 -	 รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ	 80.33	 13.49%	 77.27	 11.61%	 63.72	 9.53%	 39.54	 6.31%

	 -	 รายได้จากงานนิทรรศการ	 73.53	 12.35%	 216.64	 32.54%	 186.69	 27.91%	 145.34	 23.18%

	 	 และงานแสดงสินค้า

	 -	 รายได้จากงานประชุมสัมมนา	 0.00	 0.00%	 0.00	 0.00%	 4.96	 0.74%	 9.22	 1.47%

	 -	 รายได้จากการรับบริหารจัดงาน	 18.93	 3.18%	 18.12	 2.72%	 24.99	 3.74%	 20.49	 3.27%

	 -	 รายได้จากงานออกแบบ	

	 	 ตกแต่ง	พิพิธภัณฑ์	 71.55	 12.02%	 0.00	 0.00%	 58.97%	 8.82%	 124.22	 19.81%

	 -	 รายได้จากงานสวนสนุก	 0.00	 0.00%	 20.00	 3.00%	 34.23%	 5.12%	 3.52	 0.56%

	 รายได้อื่นๆ	 13.64	 2.29%	 16.97	 2.55%	 31.18	 4.66%	 51.49	 8.21%

 รวม  595.28 100% 665.70 100% 668.82 100% 627.05 100%

2.2 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น	8	กลุ่ม	คือ

	 1.	 ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการ	(Event	

	 	 Management	&	Exhibition)

	 2.	 ธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ด้านแสง	 สี	 เสียง	 และภาพ	 (Equipment		

	 	 Service)

	 3.	 ธุรกิจการให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนอ	 (Multimedia	 Production		

	 	 House)

	 4.	 ธุรกิจการให้บริการด้านการติดตั้งระบบสาธารณูโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัด	

	 	 อีเว้นท์	(Utilities	Service)

	 5.	 ธุรกิจการให้บริการด้าน	Tourist	Attractions

	 6.	 ธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานสังสรรค์แบบเฉพาะกลุ่ม	(Private	Life	Style		

	 	 Event	Service)

	 7.	 ธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต	 งานแสง	 สี	 เสียง	 มัลติมีเดีย		

	 	 (Concert	with	Light	&	Sound	Show	Concert)

	 8.	 ธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก	(Playland)

2.2.1 ธุรกิจการให้บริการ
บริหารการจัดงานและ
การจัดแสดงนิทรรศการ
(Event Management 
& Exhibition)

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ให้บริการบริหารการจัดงานแบบครบวงจร	 (Turnkey	 Event	

Management)	โดยขอบเขตการให้บริการบริษัทฯ	จะครอบคลุมถึง

-	 การออกแบบสร้างสรรค์

-	 การวางแผนงานการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการตลาด	

ของลูกค้า	

-	 การออกแบบชิ้นงาน	

-	 การให้ค�าปรึกษาในด้านการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับ	

การจัดงานแสดงประเภทต่างๆ	

-	 การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง	

-	 การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า	

-	 การควบคุม	

-	 การให้บริการประกอบ	ติดตั้ง	และตกแต่งภายในให้ลูกค้า	

-	 และบริหารงานแสดง	

WTTC host 
by Siampiwat 
by CMO
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	 ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	 สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการด�าเนินงานให้ได้

มาตรฐาน	ตามที่ลูกค้าได้ก�าหนดไว้	ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ	สามารถจ�าแนกได้

ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น	4	ประเภทหลัก	ดังต่อไปนี้คือ

1.	 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย	(Corporate	Marketing	

&	Event)

2.	 การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์และงานนิทรรศการ

ชั่วคราว	(Museum	&	Exhibition)	

3.	 การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ	 (National	

&	Public	Event)

4.	 การจัดประชุมสัมมนา	(Meeting,	Incentive,	Convention	&	Exhibition	:	

MICE)	

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

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

ประเภทหน่ึงท่ีส�าคัญ	 และถูกน�ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจต่างๆ	 ท้ังอุปโภค	 และบริโภค	

เน่ืองจากเป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ตรงของสินค้าให้กับผู้

บริโภคได้ชัดเจน	รวดเร็ว	และเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบสองทาง	(two-way	com-

munication)	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	และเจาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 บริษัทฯ	เน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ์	(experiential	

marketing)	 เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภค

ได้เกิดการมีส่วนร่วมกับสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ	 มากกว่าการสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคได้

รับข้อมูลแบบทางเดียว	 การท�าการตลาดแบบสร้างประสบการณ์สามารถท�าให้ผู้บริโภค

มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าในเชิงลึก	และท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถึง	brand	value	ของสินค้า

นั้นๆ	ได้อย่างชัดเจน	เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า	การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดอย่างเดียว	 ซ่ึงท�าให้ธุรกิจ	 สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน	

และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงและถูกต้อง	 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ต้องการ

สร้างการรับรู้ของสินค้าใหม่	 จะต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	ที่มากกว่าการท�า	

launching	 event	 สินค้า	 แต่จะต้องมีการคิดในแง่มุมท่ีหลากหลายมากข้ึน	 เช่น	 การ

ท�า	online	marketing	หรือ	การใช้	social	media	ต่างๆ	ที่สามารถ	สร้างการรับรู้และ

ประสบการณ์ตรงในเง่มุมอื่นๆ

	 นอกจากนียั้งมกิีจกรรมอืน่ๆทีลู่กค้าจดัขึน้	เพือ่เป็นการสร้างความสมัพันธ์ทีด่รีะหว่าง

ลกูค้ากลุม่เป้า	หมายหรอืตวัแทนจ�าหน่าย	โดยอาจเป็นการจดัท�าเน่ืองในเทศกาลพเิศษข้ึน

ในรูปแบบการสัมมนา	และงานบันเทิง	เป็นต้น	โดยส่วนใหญ่	กจิกรรมทางการตลาดและส่ง

เสริมการขายจะเป็นงานลักษณะสั้นๆ	เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน	และการสร้าง

ภาพพจน์ทีด่แีละความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ต่อสนิค้านัน้ๆ	ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมงาน	

ผลงานการจัดกิจกรมทางการตลาดที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

-	 TU	40th	Anniversary

-	 Yuanta	Launching	2017

-	 Ford	Bangkok	Roadshow	2017

-	 Chang	Sensory	Trails	2017

-	 Homepro	Expo	ครั้งที่	25-26

-	 GSB	Thailand	Smart	Money	2017

-	 Huawei	W	Launch

-	 11	Street	Launch

-	 Movie	on	the	Beach	2017

-	 Hygiene	Life	Scent

-	 Dyson	Supersonic	Consumer	Mall	Event

Huawei P10 & P10Plus Launch 
by CMO
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ข. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์
 และงานนิทรรศการชัว่คราว (Museum & Exhibition) 
	 การจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวนั้น	 เป็นการจัดประชาสัมพันธ์		

ทางด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง	 โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละประเภทของงาน

แตกต่างกัน	 มุ่งเน้นการอธิบายองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ของแต่ละ

โครงการ	บรษิทัฯ	มหีน้าทีส่ร้างกระบวนการในการสือ่สารของนทิรรศการ	ให้ผูช้มบรรลถุงึ	

จุดประสงค์ที่หน่วยงานท่ีเป็นลูกค้าต้ังเป้าหมายไว้	 เช่น	 การวางกลยุทธในการสื่อสาร		

การออกแบบบริเวณพื้นท่ีจัดงาน	 การสร้างบรรยากาศด้วยแสง	 สี	 เสียง	 และการแสดง	

การน�าเทคนิคต่างๆ	มาประกอบในการจัดแสดง	เช่น	Ghost	Effect	Hologram	เป็นต้น	

การจัดงานนิทรรศการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.	 นิทรรศการเพื่อการศึกษา	 เป็นการกระตุ้น	 หรือจูงใจให้ผู ้ชมได้ทราบถึง	

ความรู ้	 ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ	 ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ		

วิสัยทัศน์	 ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจสามรถน�าวิทยาการนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อ

การศึกษาและในชีวิตประจ�าวัน

2.	 นิทรรศการเพื่อการค้า	 เป็นการจัดแสดงให้ผู้ชมได้ศึกษาหาความรู้	 ในขณะ

เดียวกันก็มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆ	 เพื่อต้องการโฆษณาส่งเสริม

การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นการหวังผลทางการค้า

	 ส�าหรบัธรุกจิด้านพพิธิภัณฑ์หรอืศูนย์การเรียนรูน้ัน้	ถอืเป็นงานนทิรรศการ	ประเภท

นิทรรศการถาวร	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการครอบคลุม	ตั้งแต่งานออกแบบเนื้อหานิทรรศการ	

การออกแบบบรรยากาศภายใน	และภายนอกอาคาร	งานก่อสร้าง	งานวางแผนบ�ารงุรกัษา

และบริหารจัดการ	การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาต่างๆ	โดยมีทีมงานที่ประกอบวิชาชีพ

โดยตรงเป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอน

	 ผลงานการจัดนิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์	และงานนิทรรศการ

ชั่วคราวที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ในปี	2560	ที่ผ่านมาได้แก่

-	 ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

-	 ศูนย์การเรียนรู้โออิชิ	(ชา)

-	 TRUE	Booth	in	Digital	Thailand	Big	Bang	2017

-	 Samsung	Booth	in	Thailand	Mobile	Expo	2017

-	 BBL	@	Money	Expo	2017

-	 AP	@	Think	Of	Living

-	 AP	Pack	Your	Bag	2017	@	Terminal	21

-	 SCG	Innovation	Center

Museum Siam 
by CMO Museum

BBL Booth @ Money Expo Year End 2017 
by CMO
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ค. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ
 (National & Public Event)
	 การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะให้กับลูกค้า	 เพื่อส่งเสริมการขายใน

รูปแบบเฉพาะของแต่ละประเภทสินค้า	 ซึ่งที่ต้องการกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก	

ส�าหรบัการจดังานให้กบัลกูค้าราชการ	จะเป็นการจดังานตามนโยบายหรอืแผนงานประจ�า

ปีที่ก�าหนดไว้แล้ว	หรือเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกระทรวงนั้นๆ	 เอง	 เป็นกิจกรรม

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจ�านวนมาก	 โดยจะเป็นการจัดงาน

ขนาดใหญ่	 มีรูปแบบงานหลากหลายรวมอยู่ด้วยกัน	 จ�านวนวันในการจัดกิจกรรมหลาย

วัน	 ซึ่งกิจกรรมประเภทนี้อาจจะเป็นได้ท้ังกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือเทศกาลในปีนั้น	

หรือกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ�าทุกปี	

	 นอกจากงานบันเทิงสาธารณะในรูปแบบของการรับจ้างแล้ว	 ยังมีกิจกรรมบันเทิง

สาธารณะที่บริษัทเป็นเจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพัฒนางานบันเทิง

ประเภทต่างๆ	ทีม่ศีกัยภาพพยายามจดัรปูแบบงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูท้ี่

จะเข้ามาเป็นผูส้นบัสนนุการจดังาน	(Sponsor)	ประสานไปกบัความบันเทงิทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะตัว	 ซึ่งการริเริ่มเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี้	 ได้กระท�าอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย

การสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่บริษัท

ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่

-	 Chang	Beer	Park

-	 MEGA	Countdown	2018

-	 เย็นศิระเพราะพระบริบาล

-	 Hi-Q	Kids	Wonder	Plannet

-	 Motor	H
ง. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention &
 Exhibition: MICE)
	 การบริการบริหารการจัดประชุมสัมมนานั้น	บริษัทฯ	จะรับฟังวัตถุประสงค์ในการ

จดังานของลกูค้า	แล้วบรษิทัฯ	จะพัฒนาแนวคดิในการน�าเสนอ	และกลยทุธ์ในการจัดงาน

ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า	และให้บริการแบบครบวงจร	(Turnkey	Event	Management)	

โดยบริษัทฯ	 จะดูแลในทุกๆ	 ส่วนของงาน	 เริ่มตั้งแต่การให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม	

การท�าป้ายต้อนรับในบริเวณที่จะจัดงาน	 การออกแบบและตกแต่งห้องจัดงานส�าหรับผู้

เข้าร่วมประชุม	การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ	การจัดหางานแสดงประเภทต่างๆ	และงานเลี้ยง

อ�าลาส�าหรับผู้มาร่วมงาน	รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานประชุม

ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้แก่

-	 LINE	TV	Award	2017

-	 Adfest	2017

-	 TCEB	MICE	Standard	day

-	 งานครบรอบ	15	ปี	Join&Coin	และประกาศเกียรติคุณ	MDP	ครั้งที่	18

-	 World	Global	Network	PTE	Co.,	Ltd.

LINE TV NEXPLOSION 2017
by CMO

MEGA Countdown 2018
by CMO

รายงานประจำาปี 256026 27บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
	 • กลยุทธ์การตลาด

	 บริษัทฯมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ	 และครบวงจรแก่

ธุรกิจหลากหลายประเภท	โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญดังนี้	 	

 1. การให้บริการที่เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร

	 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ	เน้นการให้บรกิารบริหารการจดังานในรปูแบบต่างๆ	ให้แก่ทัง้หน่วย

งานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างมคีณุภาพและครบวงจร	โดยทมีงานของบรษิทัฯ	ได้ร่วม

ท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความต้องการ

ของลกูค้าอย่างถ่องแท้	บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดรปูแบบกจิกรรมการแสดงให้น่าสนใจการคดิ

รปูแบบการน�าเสนอและมคีวามเป็นไปได้ในการจดังาน	รวมท้ังการจัดหาสถานท่ีในการจดั

กิจกรรม	การจัดหาอุปกรณ์และทีมงานสนับสนุนการแสดง	รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ	

ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	

จะมีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการท�างาน	 เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดและ

สามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า	บริษัทฯ	จึงได้รับการยอมรับ

และความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีว่า	 กิจกรรมที่บริษัทฯ	 จัดนั้น	 มีความแปลกใหม่

และสามารถสื่อแนวคิดในการน�าเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากน้ี	 เพื่อให้การจัดงานแสดงของลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 บริษัทฯ	 ได้เพิ่มการบริการทางด้านการประชาสัมพันธ์	 ท�าหน้าที่

สือ่สาร	สร้างภาพลกัษณ์	และ	น�าเสนอข่าวสารในการจดักิจกรรมของลกูค้า	เป็นการสร้าง	

Value	Added	ให้แก่งานจัดการแสดงของลูกค้า	และสร้างความพงึพอใจต่อการบรกิารของ	

บรษัิทฯ	โดยรวม	และเพ่ือให้บรษิทัฯ	มคีวามสามารถในการรองรบังานด้านบรหิารการจดั

งานได้ในทุกรูปแบบ	บริษัทฯจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ	CMO	Group	เพื่อรองรับงาน

ภายในกลุม่บรษัิท	โดยบริษทัย่อยในเครอืได้ประกอบธรุกจิให้บรกิารครอบคลุมท้ังอปุกรณ์

การจัดงานแสง	สี	เสียงทุกประเภท	การจัดท�าเทคนิดพิเศษ	(Special	Effect)	การจัดท�า

วดีโีอ	มลัตมิเีดียเพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ	หรือเพือ่โฆษณา	การรบัจดัท�าโครงสร้างเวท	ีและ

ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า	 ระบบน�้า	 ปั๊มลมและการวางสายสื่อสาร	 จึงท�าให้กลุ่มบริษัท	

ในเครือ	CMO	Group	สามารถให้บริการได้ครบวงจรอย่างแท้จริง

 2. การให้บริการที่ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลาย

	 บรษิทัฯ	ได้ให้บรกิารด้านบรหิารการจดังาน	(Event	Management)	โดยให้บรกิาร

ครอบคลุมธุรกิจทั้ง	4	ประเภท	ดังนี้	

	 1.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาด	 (Corporate		

	 	 Marketing	&	Event)

	 2.	 ธุรกิจให ้บริการการบริหารการจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์		

	 	 (Museum	&	Exhibition)

	 3.	 ธุรกิจให ้บริการการบริหารงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ		

	 	 (National	&	Public	Event)	

	 4.	 ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา	 (Meeting,	 Incentive,		

	 	 Convention	&	Exhibition:	MICE)

	 นับได้ว่าบริษัทฯ	เป็นผู้ประกอบการชั้นน�าในธุรกิจบริหารการจัดงานทั้ง	4	ประเภท

ดังกล่าว	ซึ่งท�าให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดที่ครอบคลุมในทุกประเภทของการบริหาร

การจัดงาน

	 นอกจากนั้นแล้ว	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารและดูแลลูกค้า	 เราจึงได้

เพิ่มนโยบายการบริหารลูกค้าแบบยั่งยืนขึ้น	 ด้วยการสร้างระบบบริหารและดูแลลูกค้า

แบบระยะยาว(Long-term	 account	management	 system)	 ระบบดังกล่าวได้เอ้ือ

ประโยชน์ให้กับท้ังบริษัทฯและลูกค้า	 โดยสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางรายได้	 และ

เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าในความเป็นมืออาชีพของบุคคลากรได้เป็นอย่างดี	 เน่ืองจาก

ระบบครอบคลุมวิธีการปฏิบัติการตั้งแต่	 การรักษาสัมพันธภาพอันดี	 การบริการลูกค้า	

ด้วยบุคคลากรท่ีเช่ียวชาญ	 ตลอดจนถึงการรักษาความลับทางการตลาดของลูกค้า	

แต่ละรายอย่างเข้มงวด	ซึ่งเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติส�าคัญมาโดยตลอด	

	 3. การพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

	 นอกจากนโยบายในการใช้กลยทุธ์ท่ีเป็นการให้บรกิารแบบครบวงจรแล้ว	การบรกิาร

ทั้งหมดต้องอยู่บนมาตราฐานสากลที่เป้นที่ยอมรับกันดดยทั่วไป	 ซึ่งเป้นเรื่องที่บริษัท

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการจัดงานหรือกิจกรรมในแต่ละครั้งน้ัน	 จ�าเป็นต้อง

เกี่ยวข้องกับบุคคลมากมาย	หากการท�างานไม่เป็นตามกฏระเบียบและมาตราฐานอย่าง

เคร่งครัดแล้ว	 ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือความประมาทเกิดขึ้น	 อันจะน�าไปสู่ความ	

เสียหายหรืออันตรายในเรื่องต่างๆ	ได้

	 ดงันัน้	บรษิทัจงึให้ความส�าคญัและเรือ่งกฏระเบียบในการท�างานทีถู่กต้อง	รอบคอบ	

และค�านงึถงึความปลอดภยัเป็นส�าคัญ	อาท	ิเช่น	กรณกีารจดังานทีต้่องใช้โครงสร้างขนาด

ใหญ่ต้องมีวิศวะกรรับรองแบบการก่อสร้าง	 การมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบ	

ความปลอดภยัในจดุต่างๆระหว่างเตรยีมจดังาน	การจดัให้มปีระกนัภยับคุคลทีส่าม	เป็นต้น
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 4. การให้ความส�าคัญกับบุคลากรภายในบริษัท

	 บริษัทฯ	ตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯ	เป็นกลไกที่ส�าคัญใน

การทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ	ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเน่ือง	เนือ่งจากธรุกจิ

การให้บรกิารบรหิารการจดังานเป็นธุรกจิทีต้่องอาศยัความรูค้วามสามารถ	ประสบการณ์	

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์และความร่วมมอืของบคุลากรในฝ่ายต่างๆ	เพือ่ให้การจดักิจกรรม

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	บริษัทฯ	จึงเน้นที่การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดย

การจัดอบรมพนกังานให้มคีวามรูใ้นด้านการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการออกแบบ

และสร้างสื่อ	และการใช้เครื่องมือส�าหรับการน�าเสนอ	รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปดูงาน

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ให้พนกังานได้มโีอกาสในการรบัรูเ้ทคนคิ	หรอื	ความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ที่จะน�ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลูกค้า	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยัง

เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	ด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

ของพนกังานอนัจะน�าไปสูก่ารด�าเนนิงานในแนวทางเดยีวกนั	การร่วมมอืและการประสาน

งานเพื่อให้งานส�าเร็จดังเป้าหมายที่ได้วางไว้

 • นโยบายและการก�าหนดราคา

	 การก�าหนดราคาในการให้บรกิารบรหิารการจดังานแต่ละงานจะก�าหนดจากต้นทนุ

การผลิต	ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน	ในการผลิตงาน	(Production	Cost)	ต้นทุนค่าควบคุม

ในการผลิตงาน	(Production	Control	Management	Fee)	และต้นทุนค่าควบคุมและ

บริหารงานการแสดงในวันจัดงาน	(Presentation	Control	Fee)	และบวกก�าไรส่วนเพิ่ม	

(Profit	Margin)	ในอัตราที่เหมาะสม	ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานว่าต้องอาศัยความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์	และความแปลกใหม่มากน้อยเพียงใด	รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนใน

การผลิตงานด้วย

 • ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 บรษัิทฯ	จะมุง่เน้นลกูค้าท่ีเป็นเจ้าของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ต่างๆ	ท่ีต้องการจดังานส่ง

เสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลติภณัฑ์ของตนเพือ่สร้างยอดขาย	เพิม่เตมิจาก

การโฆษณาผ่านสื่อท่ัวๆ	 ไป	 หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการส่งเสริมให้เกิดภาพ

ลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กร	รวมไปถึงงานประเภทศูนย์การเรียนรู้ด้วย	โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์

หรอืองค์กรอาจจะเป็นผูก้�าหนดรปูแบบของกจิกรรมเอง	แล้วว่าจ้างให้บรษิทัฯเป็นผู้ด�าเนนิ

การ	หรอืขอให้บรษิทัฯ	เป็นผูน้�าเสนอแผนการจดักจิกรรมให้	โดยบรษิทัฯได้จ�าแนกลกูค้า

ออกเป็น	4	กลุ่มดังต่อไปนี้

   1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

	 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม	 ท่ีมีศักยภาพในการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภาครัฐจึงมีนโยบายเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความ

รู้	 ความเข้าใจ	 หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ	 อาทิเช่น	

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรมการจัดการประชุม	เป็นต้น	หน่วยงานของภาค

รัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้	 ได้แก่	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(สสปน.)	และหน่วยงานราชการประจ�า

จังหวัดท่องเที่ยวนั้นๆ	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ	ที่มีการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก	 โดยการจัด

กจิกรรมนัน้จะสอดคล้องกบัภาระหน้าทีท่ีห่น่วยงานรฐันัน้ดแูลเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

  2 กลุ่มธุรกิจเอกชน

		 กลุ่มธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจัดงานควบคู่ไปกับเครื่องมือ

ส่ือสารทางการตลาดอื่นๆ	 แต่อาจจะใช้งบประมาณและความถี่ในการจัดงานแตกต่าง

กันไป	 ขึ้นกับขนาดธุรกิจและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยธุรกิจท่ีใช้บริการ

บริหารการจัดงานบ่อยและมีงบประมาณสูง	 มักเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมี

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว	หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	

หรือการต้องการใช้บริการทีร่วดเร็ว	เช่น	ธุรกจิโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ	ซึง่

เป็นธรุกิจทีมี่อตัราการเจริญเตบิโตสงูและมกีารแข่งขันทางด้านการตลาดสงู	อุตสาหกรรม

ธุรกิจรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 และธุรกิจสินค้า

อปุโภคบรโิภค	เช่น	ธรุกจิอาหาร	ธรุกจิเครือ่งส�าอาง	และเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ต่างๆ	

ท่ีเกี่ยวข้องการชีวิตประจ�าวัน	 ซ่ึงธุรกิจเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาด	 การส่งเสริมการจ�าหน่าย	 และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค

และกลุ่มเป้าหมาย	นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย	การ

ท�ากิจกรรมทางการตลาดนั้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างมากในการสร้างความรับรู้กับผู้บริโภค

ได้โดยตรง

 3 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา

	 บริษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญของบริษัทฯ	 เนื่องจากมี

บริษทัตวัแทนโฆษณาเพียงไม่กีร่ายเท่านัน้ท่ีสามารถให้บรกิารบรหิาร	การจดังาน	และการ

จดัท�าโฆษณาได้แบบครบวงจร	ดงันัน้	บริษทัตวัแทนโฆษณาโดยส่วนใหญ่จึงมคีวามจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องใช้บรกิารของผูใ้ห้บรกิารบริหารการจดังาน	เพือ่ท�าให้การสร้างประสบการณ์เกดิ

ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า	 นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ทางการ

ตลาด	

 4 ลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน

	 ตามที่บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมอาเซียน	ที่เกิด

ขึ้นแล้วนั้น	บริษัทฯ	จึงได้ก�าหนดแผนงานเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง

จากผลงานทีม่า	บรษิทัฯ	ได้มโีอกาสให้บรกิารลกูค้าทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีนในสามรปูแบบ	

ได้แก่	

	 1)	 บริษัทเอกชนไทยหรือบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู ่ในประเทศไทยที่มีแผน	

	 	 การลงทุนในอาเซียน	

	 2)	 บริษัทเอกชนต่างๆ	ในประเทศภูมิภาคอาเซียน	อาทิ	โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ		

	 	 CLMV	

	 3)	 ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน	
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		 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีโอกาสให้บริการบริหารการจัดงานจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้า
ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
 1. เข้าร่วมการเสนอผลงานให้ลูกค้าคัดเลือก
	 ทมีงานของบรษิทัฯ	จะท�าการตดิตามความเคลือ่นไหวทางการตลาดของลกูค้าหรอื
ได้รบัการติดต่อจากลกูค้าให้ไปเสนอผลงานทัง้จากลกูค้าภาครฐัวสิาหกิจ	รฐับาล	และภาค
เอกชน	โดยหลังจากที่บริษัทฯ	ได้รับข้อมูลจากลูกค้า	บริษัทฯ	จะจัดเตรียมแผนงานตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า	และน�าเสนองานพื่อให้ลูกค้าคัดเลือก	หากบริษัทฯ
ได้รบัการคัดเลอืกให้เป็นผูใ้ห้บรกิาร	ฝ่ายผลติผลงานของบรษิทัฯ	จะประสานงานกบัลกูค้า
ในการด�าเนินงานในขั้นต่อไป
 2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
	 จากนโยบายทางการตลาดท่ีมุ่งเน้นการสร้างงานท่ีมีคุณภาพดี	 เพื่อสร้างความ	
พงึพอใจให้แก่ลกูค้า	บรษิทัฯ	จงึสามารถสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพอนัดกัีบลกูค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง	 ลูกค้าท่ีเคยได้รับบริการ	 จึงมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและกลับมาใช้บริการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ	 มุ่งเน้นลูกค้าท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
สงู	มงีบประมาณและมแีผนการประชาสมัพนัธ์	มคีวามต้องการท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่ง
ตลอดทั้งปี	บริษัทฯ	จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 3. การแนะน�าของลูกค้าเก่า
	 จากประสบการณ์ท่ีมกีว่า	30	ปี	และการให้บรกิารท่ีได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดจีาก
ลกูค้าทัง้ในแง่ของคุณภาพ	ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์	และแนวคดิในการน�าเสนอทีแ่ปลกใหม่	
แต่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า	 จึงท�าให้ลูกค้าจ�านวนมาก
มีความมั่นใจในคุณภาพงานของบริษัทฯ	 และมีการแนะน�าลูกค้าอื่นๆ	 ให้มาใช้บริการ	
ของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
 1. ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขนัในธรุกจิให้บริการบรหิารการจดังาน
	 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานนับวันจะมีมากข้ึน	 เนื่องจาก
การจดักจิกรรมทางการตลาดได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง	ว่าสามารถเข้าถงึผูบ้รโิภค
ได้อย่างแท้จริง	 ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ตรงได้	 ท�าให้แทบทุกบริษัทนิยมจัด
กจิกรรมทางการตลาด	ทัง้ในแบบเฉพาะกลุม่และกจิกรรมสาธารณะ	เพือ่หวงัผลทางด้าน
การตลาดมากขึ้น
	 การเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานป็นเร่ืองที่ไม่ยากนักเนื่องจากใช้เงิน
ลงทุนและบุคลากรไม่มาก	 ในปัจจุบันกิจการท่ีด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
สามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภทใหญ่	คือ	บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจ
หลกัซึง่ถอืว่าเป็นคู่แข่งทางตรงของบรษิทัฯ	และบรษิทัผูผ้ลติรายการโทรทศัน์และรายการ
บนัเทิงซึง่จะอาศยัจดุแข็งทางด้านชือ่เสยีงและสือ่ทีม่อียูใ่นมือมาเชือ่มโยงกบัธรุกจิบรหิาร
การจัดงาน	 และเข้ามาประมูลงานแข่งกับผู้ประกอบการโดยตรง	 รวมถึงเอเยนซี่โฆษณา
และเอเยนซีป่ระชาสมัพนัธ์	ซึง่บางเอเยนซีม่แีผนกภายในบรษิทัเองซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิาร
บรหิารจัดงานแก่บรษิทัท่ีเป็นลกูค้าของตน	ซึง่ถือบรษัิทผูผ้ลติรายการโทรทัศน์และเอเยนซ่ี	
โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม	แต่จากการที่ตลาดการจัดงานแสดงเติบโตและเป็นที่นิยมของ

ลูกค้า	 ท�าให้คู่แข่งทางอ้อมให้ความส�าคัญกับธุรกิจการจัดงานแสดงมากข้ึน	 โดยเฉพาะ	
เอเยนซีโ่ฆษณา	หันมาแย่งตลาดการจดังานแสดงโดยการตัง้บรษิทัหรือจัดต้ังหน่วยงานใน
การจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอย่างจรงิจงั	แต่อย่างไรกด็ใีนการจดังาน
แสดงจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์	ความเช่ียวชาญในการท�างานในระดบัสงู	และทมีงาน
จ�านวนมาก	ท�าให้ยงัมคีวามจ�าเป็นในการใช้บรกิารจากบรษิทัทีม่คีวามเช่ียวชาญโดยตรง
	 ในปัจจบุนัผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานในประเทศไทย
มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่จะมีเพียง	 5-6	 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯ	 ด้วย		
ซึ่งมีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ	มีสถานะที่มั่นคง	สามารถให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่	
ไว้วางใจของลกูค้า	มกีารจบักลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน	ซึง่แต่ละ
กิจการก็จะมีความเช่ียวชาญและสายสัมพันธ์ที่ต่างกันออกไป	 เมื่อใช้ยอดขายที่ผ่านมา
เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของบริษัทฯ	 เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันที่เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจให้
บริการบริหารการจัดงานโดยตรง	ถือได้ว่าบริษัทฯ	เป็นกิจการขนาดใหญ่	
	 การที่บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละรายจะได้รับงานจากลูกค้าหรือไม่	
ขึ้นอยู่กับความพร้อม	และความมั่นคงของบริษัทในการรองรับงาน	และที่ส�าคัญคือความ
สามารถในการผลติผลงานท่ีมคุีณภาพ	ซึง่ปัจจยัทีจ่ะท�าให้ผลงานดงักล่าวมคุีณภาพได้นัน้
ขึน้อยูกั่บบคุลากร	โดยเฉพาะทมีงานฝ่ายครเีอทีฟและฝ่ายผลติท่ีมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์	
มีความช�านาญและประสบการณ์	 การมีฝ่ายสนับสนุนการท�างานที่มีความพร้อม		
ความสามารถของผู้ผลิตแต่ละรายที่จะสามารถจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างให้สามารถ
ผลิตผลงานตามท่ีลูกค้าต้องการได้	 ภายในเวลาและงบประมาณที่ก�าหนดรวมถึงการ
บริหารจัดการที่เข้มงวด
 2. ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
	 ส�าหรบับรษัิทฯ	ซึง่ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานมานาน	กว่า	30	ปี	มกีาร
ผลติผลงานทีม่คีณุภาพ	เน้นการน�าเสนอกจิกรรมในรปูแบบทีแ่ปลกใหม่โดยเน้นความคดิ
สร้างสรรค์	และมกีารควบคมุคณุภาพของงานในทกุกระบวนการของการให้บรกิาร	ท�าให้
ผลงานทีผ่่านมาของบริษทัฯ	ได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดีจากลกูค้าทัง้ในภาครัฐและภาค
เอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานที่มีคุณภาพด	ี ซึ่งท�าให้ลูกค้าเหล่าน้ันเป็นจ�านวนไม่น้อย	
ใช้บริการของบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้บริษัทฯ	มีรายได้จากการให้บริการบริหาร
การจัดงานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่อัตราการเจริญเติบโตของ	
GDP	มีการขยายตัวในระดับต�่า	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์	
จะตดิลบกต็ามและเพือ่ให้บรษิทัฯ	สามารถรกัษาสถานภาพการเป็นบรษิทัชัน้น�าในธรุกจิ	
และเพิม่ศกัยภาพในการเจรญิเตบิโตและความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัฯ	ผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ	ได้วางต�าแหน่งทางการตลาด	 (Market	Positioning)	ของบริษัทฯ	ให้เป็น	
ผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังานแบบครบวงจร	(Turnkey	Event	Management	Services)	
และให้บรกิารครอบคลมุงานจดัแสดงทกุประเภท	โดยการให้บรกิารท่ีเน้นคุณภาพเป็นหลัก
ส�าคัญ	 ในปัจจุบันบริษัทฯ	 จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ	 เองและบริษัท	
คู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�าในแต่ละประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหาร	
การจัดงานที่บริษัทฯ	ด�าเนินกิจการอยู่
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
	

ขั้นตอนการให้บริการบริหารการจัดงาน	สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

1.	 กระบวนการให้บริการการบริหารการจดังานจะเริม่ต้นจากการติดตอ่มายังบรษิทัฯ	

ของลกูค้าซึง่เป็นเจ้าของสนิค้าและบรกิาร	โดยแจ้งความประสงค์ทีจ่ะจดักจิกรรมส่ง

เสรมิการตลาด	จดัประชมุสมัมนาตวัแทนขาย	ไม่ว่าจะเป็นส�าหรบัตวัผลติภณัฑ์หรอื

บรกิารของตน	หรือต้องการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของตนในเรือ่งด้านต่างๆ	บริษทัฯ	จะ

ส่งทมีงานเข้าไปรบัฟังความต้องการของลกูค้า	และวตัถปุระสงค์ในการจดังาน	รวม

ถึงงบประมาณในการจัดงานจากลูกค้าตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย

2.	 หลังจากนั้น	 บริษัทฯ	 ก็จะกลับมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้าอย่างถ่องแท้	 พร้อมนัดประชุมทีมงานซ่ึง

ประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยทุธ์	(Strategic	Planning)	ฝ่ายครเีอทฟี(Creative)	

และฝ่ายผลิต	(Production)	เพื่อระดมความคิดและวางรูปแบบ	แนวทาง	และวิธี

การน�าเสนองาน	ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบื้องต้น	การท�างานใน

ขัน้ตอนนีจ้ะต้องม่ันใจได้ว่าแนวคดิ	และรปูแบบของงานถูกต้องตรงกบัความต้องการ

ของลูกค้า	และอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าก�าหนด	

3.	 การจัดเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการจดังานทัง้ในด้านอปุกรณ์และสือ่ส�าหรับการน�า

เสนอ	การควบคมุการผลติและการประชาสมัพันธ์งาน	การออกแบบการบรหิารและ

ควบคุมการจัดงาน

	 3.1.	 การจดัเตรยีมความพร้อมทางด้านอปุกรณ์และสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ	

ฝ่ายผลติจะด�าเนนิการจดัเตรยีมอปุกรณ์ต่างๆ	ทีต้่องใช้	เช่น	เครือ่งมอืสือ่สาร

ระหว่างทีมงาน	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบแสง	 สี	 เสียงและเทคนิคพิเศษ	 และส่ือ

ส�าหรับการน�าเสนอ	เครื่องแต่งกายนักแสดงและพิธีกร	ตลอดจนอุปกรณ์จัด

ฉากให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน	

3.2.	 การควบคมุการผลติและการประชาสมัพนัธ์งาน	ในขัน้ตอนนีบ้รษิทัฯ	จะด�าเนนิ

การผลิตงานพร้อมท้ังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานในทุกขั้น

ตอนของการผลิต	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่างานที่ผลิตออกมามีคุณภาพและตรงกับ

วัตถุประสงค์ของลูกค้า	ในระหว่างการผลิตงาน	บริษัทฯ	จะประสานงานกับ

บริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้งานเป็นที่

รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

3.3.	 การออกแบบการบริหารและควบคุมการจัดงาน	 การออกแบบการบริหาร

และควบคมุการจดังานจะรวมถงึการคดัเลอืกและอบรมบุคคลากรส�าหรับการ	

จัดงาน	 ซึ่งทั้งบริษัทฯ	 และลูกค้าจะด�าเนินการร่วมกันจัดหา	 คัดเลือกและ

ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	เช่น	พนักงานต้อนรับ	บริกร	พนักงาน

ตรวจตั๋ว	 ตลอดจนพิธีกร	 และนักแสดง	 และการจัดเตรียมและบริหารพื้นที่	

จัดงานซึ่งเริ่มจากการติดต่อขอสถานที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงศึกษา

ข้อจ�ากัดของการใช้สถานที่นั้นๆ	 การจัดวางต�าแหน่งของอุปกรณ์	 เครื่องไม้

เครื่องมือต่างๆ	ให้เหมาะสมกับการใช้งาน	การตกแต่งเวทีและฉากให้มีความ	

น่าสนใจและการจัดเตรียมพื้นท่ีว่างส�าหรับผู ้เข้าร่วมงานอย่างเพียงพอ		

ตลอดจนการจัดพื้นที่ส�าหรับเส้นทางสัญจรเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมงานสามารถ	

เดินทางจากจุดชมงานจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		

รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ	ไว้พร้อมกันด้วย

3.4.	 การด�าเนินการจัดงานตามวันเวลา	และสถานที่ที่ก�าหนด

งานการแสดง

วิเคราะหความตองการ
และวัตถุประสงค

ในการจัดงานของลูกคา

ออกแบบแนวคิดรูปแบบ
และแนวทางของงาน

ควบคุมการผลิต
และการประชาสัมพันธ

แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารจัดงาน

จัดเตรียมอุปกรณ
และสื่อสำหรับการนำเสนอ

ออกแบบการบริหาร
และควบคุมการจัดงาน

บริษัทไดรับการติดตอ
จากลูกคา
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
	

	 เป็นธุรกิจให้บริการอุปกรณ์	 (Equipment	 RENTAL	 service)	 ในกลุ่มบริษัท	 ทั้ง

ทางด้านออกาไนเซอร์	 และ	 เอเจนซี่	 เพื่อกิจกรรมการแสดงและการน�าเสนออยู่ภายใต้

การด�าเนินงานของ	บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(“พีเอ็ม”)	ให้บริการจัดหาและอ�านวย

ความสะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างครบวงจรในการจัดกิจกรรมการแสดง	 (Event	

Management	 Supply)	 โดยการบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�าและ	

ค�าปรึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับงาน	 การให้บริการติดตั้ง

และการด�าเนินงานด้านการใช้งานอุปกรณ์	 ตลอดจนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 ปัจจุบันการให้บริการแบ่งออกเป็น	4	ประเภทหลักตามประเภทของอุปกรณ์	ดังนี้

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

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

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

Projector)	 ซ่ึงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการ

ฉายภาพแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ	 เช่น		

การ	Mapping	อาคารหรือการการฉายภาพบนจอโค้ง	หรือการออกแบบงาน

ที่มีการฉายลงวัสดุรูปทรงต่างๆ	เป็นต้น

-	 อุปกรณ์แสง	 (Lighting	 System)	 รองรับการใช้งานทั้งงานคอนเวนชั่น		

(Convention	 Lighting),	 งานละคร	 ในโรงละครต่างๆ,	 งานกิจกรรมท่ีจัด

กลางแจ้ง	(Outdoor	Lighting)	งานคอนเสิร์ต	(Concert	Lighting)	รวมทั้ง

ระบบแสงส�าหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ(Exhibition	Lighting)

-	 อุปกรณ์เสียง	 (Audio	System)	รองรับงานประชุม,	 งานเปิดตัวสินค้า	และ

งานแสดงแสง-เสียงต่างๆ

-	 อุปกรณ์เทคนิคพิเศษ	 (Special	 Effect)	 เช่น	 เครื่องก�าเนิดแสงเลเซอร	์	

เพื่อฉายภาพในรูปกราฟฟิค	แอนนิเมชั่นต่างๆ	การใช้แสงเลเซอร์,	อุโมงค์น�้า,	

จอน�้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		

ติดแอร์	ส�าหรับสร้างห้อง	Convention	ในสถานที่กลางแจ้งได้

2.2.2 ธุรกิจให้บริการ
อุปกรณ์ (Equipment 
Service) 

River Festival 2017, Visual Effect, Lighting, 
Sound System Operated 
by PM Center

Imagine Dragons 
Evolve World Tour in 
Bangkok, 
Visual Effect 
by PM Center



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
	 การก�าหนดราคาการให้บริการและเช่าอุปกรณ์ข้ึนอยู่กับประเภทงานและชนิดของ

อุปกรณ์	 เกณฑ์การตั้งราคาจะค�านวณจากราคาอุปกรณ์รวมกับต้นทุนด้านบุคลากรกับ

โลจิสติกส์	 ทั้งนี้การก�าหนดราคาอุปกรณ์ด้านแสง	 สี	 เสียงจะอ้างอิงจากราคาตลาดด้วย	

ในขณะที่บริการติดตั้งม่านน�้าและน�้าพุ	 จะก�าหนดราคาตามลักษณะงาน	ตามเกณฑ์การ

ก�าหนดราคาของบริษัท	ได้แก่คุณสมบัติและเทคนิคพิเศษของอุปกรณ์	ความซับซ้อนของ

การติดตั้งอุปกรณ์	และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ประกอบไปด้วย	

-	 บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน	(Event	Organizer)

-	 หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องการจัดกิจกรรมการแสดงด้วย

ตนเอง

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์
	 ปัจจุบันธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวน

มาก	จากการศกึษาความเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขนัในตลาดแล้วผูป้ระกอบการจ�านวน

มากยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างสมบรูณ์	เนือ่งจากอปุกรณ์ที่

ทนัสมยัตรงกบัความต้องการของลูกค้าและการให้บรกิารอย่างครบวงจรยงัมจี�านวนน้อย	

เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขัน	กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดหาให้

มอีปุกรณ์ทีม่คีวามทนัสมัย	ตรงกบัความต้องการของลกูค้า	จงึจดัหาอปุกรณ์ใหม่ๆ	เข้ามา

อย่างต่อเน่ืองตามความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ีและมหีน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีจดัเกบ็และ

รกัษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน	รวมทัง้พฒันาบคุลากรให้มคีวามรูแ้ละทักษะการ

ใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงความช�านาญในการบริการเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ท�าให้

สามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดได้	

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก. อุปกรณ์ 
	 การจัดซ้ือจดัหาอปุกรณ์ด�าเนนิการภายใต้ผลการส�ารวจความต้องการและความนยิม

ของตลาด	 โดยท�าการประเมินจากสถิติการเช่าอุปกรณ์ในแต่ละปีร่วมกับข้อมูลการเช่า

อปุกรณ์เพิม่เตมิ	ทัง้นีบ้รษิทัผูผ้ลติและสนิค้าจะต้องผ่านมาตรฐานการผลติและมีคณุภาพ

สนิค้าตามทีไ่ด้ก�าหนดมาตรฐานไว้	โดยบริษทัจะส่งทมีงานเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตทัง้ใน

และนอกประเทศ	ก่อนสรุปการจัดซื้อสินค้า	

ข. บุคลากร
	 กลุม่บรษิทัให้ความส�าคญัทัง้การคัดเลอืกบุคลากรและการพฒันาความสามารถของ

บุคลากร	 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษามาตรฐานงานบริการ	 ทั้งยังเป็นแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้วย

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

	 หนึ่งในเกณฑ์พิจารณาบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์	

สิง่แวดล้อม	อาท	ิไม่ผลติสารทีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมและเป็นผลติภณัฑ์ทีป่ระหยดัพลงังาน	

นอกจากนีแ้ล้วบรษัิทยงัพยายามเพิม่จ�านวนอุปกรณ์ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบาย

การท�าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

Isuzu @ Motor Expo 2017, Visual Effect, Lighting, Sound System Operated 
by PM Center
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

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

และมัลติมีเดียส�าหรับงานพรีเซ็นเทช่ัน	 แบบครบวงจร	 โดยครอบคลุมต้ังแต่การให้ค�า

แนะน�า,	การออกแบบสือ่ทีเ่หมาะสมกบังานน�าเสนอแต่ละประเภท	รวมถงึเลอืกชนดิของ

อปุกรณ์ทีเ่หมาะสมส�าหรับการน�าเสนอ	และการดแูลงานทางด้านการตดิตัง้อุปกรณ	์เพื่อ

ท�าให้กลุม่เป้าหมายของสนิค้าเกดิความเข้าใจและการรับรูเ้กีย่วกบัตวัสนิค้าได้มากขึน้	และ

ประชาสัมพันธ์องค์การเพื่อก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อตัวองค์กร	โดยสื่อต่างๆ	ถูกน�าไปใช้

ทัง้ในกจิกรรมหลายประเถท	ทัง้งานเปิดตวัสนิค้า,	กจิกรรมการตลาดและการส่งเสรมิการ

ขาย,	กจิกรรมบนัเทงิสาธารณะ,	นทิรรศการ,	กจิกรรมการประชมุในระดบันานาชาต	ิฯลฯ

	 ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่	3	ประเภท	คือ

-	 สื่อประเภทมัลติมิเดีย	 (Multimedia)	 เป็นเทคนิคการใช้สื่อผสมทั้งด้านภาพ

และเสียงท่ีหลากหลาย	 เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของ

ลูกค้า	 เหมาะส�าหรับการจัดแสดงในงานอีเว้นท์	นิทรรศการ	หรือพิพิธภัณฑ์

ต่างๆ	 เทคนิคที่ใช้ก็มีหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 Multiscreen	 Video,		

Panorama	Video,	Video	Mapping,	Hologram,	Magic	Display,	และ	

3D	Video

-	 ส่ือประเภทวีดีโอ	 (Video	 Presentation)	 ดิอายส์ให้บริการผลิตวีดีโอ	

พรีเซนเทชั่นครบวงจร	 ตั้งแต่การเขียนสคริปต์	 การถ่ายท�า	 จัดท�ากราฟฟิค	

แอนนเิมชัน่	จดัท�าเสยีงและดนตรปีระกอบ	ไปจนถงึการตดัต่อวดีีโอ	ประเภท

ของวดีโีอทีใ่ห้บรกิารมีต้ังแต่	Company	Profile,	Video	เข้าตลาดหลกัทรพัย์,	

Promotional	 Video,	 TV	 Commercial,	 ภาพยนตร์สั้น	 และวีดีโอ		

พรีเซนเทชั่นอื่นๆ

-	 สื่อประเภทอินเตอร์แอคทีฟ	(Interactive	Media)	เป็นสื่อที่ใช้เพื่อสร้างสีสัน

ให้งานอีเว้นท์	นิทรรศการ	หรือพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น	โดยท�าให้

ผู้มาร่วมงานสามารถ	 interact	 กับส่ือต่างๆ	 ได้	 เพ่ือที่จะให้ได้ถึงข้อมูลของ

สินค้าและบริการต่างๆ	 หรือเพื่อความบันเทิง	 ส่ืออินเตอร์แอคทีฟของทาง	

ดิอายส์มีหลากหลายแบบ	เช่น	Interactive	Shadow,	Multi-touch	Table,	

Reactable,	Silhouette	Art	Projection,,	Augmented	Reality,	Photo	

Booth,	Movie	Bike	and	Kinect	 Interactive	Game	 โดยที่เราสามารถ

ปรับเปลี่ยน	ดัดแปลงโปรแกรม	ให้ตรงกับการใช้งาน	และความต้องการของ

ลูกค้ามากที่สุด

2.2.3 ธุรกิจให้บริการ
ผลิตสือ่ส�าหรับ
การน�าเสนอ (Presentation 
Media)

EGAT Learning Center, 
Thap Sakae, 
Multimedia Production 
by The Eyes

30th Anniversary, Multimedia Production 
by The Eyes



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

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

เป็นมาตรฐาน	และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้	โดยก�าหนดระดับราคาจากต้นทุนของ

การผลิตสื่อแต่ละประเภท	บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-	 บรษิทัผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังาน	(Event	Organizer)	และเอเยนซีโ่ฆษณา	

ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายในของตนท�าหน้าที่จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ	

-	 หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานของตนและจ�าเป็นต้องใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอ	

ข.  สภาวะการแข่งขนัในธรุกจิให้บรกิารผลติสือ่สือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ
	 หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอในประเทศไทย	 จะพบ

ว่ามีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญ

ในการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่เพียงประเภทเดียว	 หรือสองประเภทเท่านั้น		

มีผู้ประกอบการเพียงไม่ที่รายซึ่งรวมถึงดิอายส์ด้วย	 ที่สามารถให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอได้แบบครบวงจร	 มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม	 มีการด�าเนินกิจการ	

ที่เป็นระบบ	และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในวงการ

	 เพือ่ด�ารงความสามารถในการแข่งขัน	ดอิายส์ได้ให้ความส�าคญัในการจดัให้มบีรกิาร

จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอแบบครบวงจรทั้งสื่อประเภทวีดีโอ	 สื่อประเภทมัลติมีเดีย		

สือ่ประเภทคอมพวิเตอร์กราฟฟิก	และสือ่ประเภทมลัติวดิโีอ	ซึง่ตรงกบัความต้องการของ

ลกูค้า	และทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย	ีในราคาท่ีเหมาะสมนอกจากนี	้ดิอายส์ยงั

จัดให้มกีารฝึกอบรมพนกังานของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เข้าใจและตามทนัเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว	 ด้วย

การให้บริการท่ีเน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน�าเสนอท่ีแปลกใหม	่

แต่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า	 พร้อมกับคิดราคาในการให้บริการในอัตราที่แข่งขันได้	

ที่	 ผ่านมาดิอายส์จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ	 เอง	 และบริษัทคู่แข่งขัน

ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอชั้นน�าบริษัทหนึ่งในวงการ

	 นโยบายทางการตลาด	 :	 ดิอายส์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า	 และ

ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ	เพือ่คงความเป็นผูน้�าในตลาดนี	้พร้อมทัง้ยงัมกีารพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่	 ที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ทั้งยังสอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้า	 ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท		

ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	 เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้

บริษัทเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. อุปกรณ์ 
	 ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือ	 และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอ	เช่น	โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก	อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายท�าวีดีโอ	และ

อปุกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพทีม่คีณุภาพดีและตรงกับความต้องการใช้งาน	โดย	ดอิายส์	จะมี	

การสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นจากทั้งแหล่งภายในประเทศและนอกประเทศ

ข. บุคลากร 
	 เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหน่ึงในการประกอบธุรกิจให้บริการจัดท�า	

สื่อส�าหรับการน�าเสนอ	 ดิอายส์	 จึงมีนโยบายให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและ	

ความช�านาญในการใช้อปุกรณ์	และเครือ่งมอื	รวมถงึโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการ

ปฏิบัติงานยิ่งๆ	ขึ้นไป

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

	 อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานดิอายส์ได้ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน	 เพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยอาคารส�านักงานใหญ่ของดิอายส์ถูกออกแบบให้เป็น	

กระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่	เพือ่ให้แสงสว่างส่องถงึได้มาก	ลดการใช้ไฟฟ้า	และติดตัง้	

ไฟเซน็เซอร์เปิดปิดเองโดยอตัโนมตัติามทางเดนิเมือ่มคีนเดนิผ่าน	รวมถงึนโยบายการปิด	

อุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่ใช้งาน	 และมีนโยบายการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองโดยการลด	

การใช้กระดาษ	น�ากระดาษมาใช้ซ�า้	และลดการปริน้ท์เอกสารทีไ่ม่จ�าเป็น	ลดการใช้	DVD	

เพื่อส่งมอบงาน	โดยการส่งผ่านช่องทาง	online

Museum Siam, Multimedia Production 
by The Eyes
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

	 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสาธารณูปโภค	 (Utility	 Service)	 อยู่ภายใต้การ	

ด�าเนนิงานของบรษิทั	เอก็ซ์โปซชิัน่	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(หรอื	“เอก็ซ์โป	เทค”)	ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อยที่บริษัทฯ	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 40	 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัท	

ดังกล่าว	เอก็ซ์โป	เทค	เป็นผูใ้ห้บรกิารระบบสาธารณปูโภค	อาทเิช่น	บรกิารต่อระบบไฟฟ้า		

ระบบท่อน�้า	 ระบบท่อลม	 และระบบการเดินสายส่งสัญญาณต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ	

การจัดงานอีเว้นท์	 นอกจากนี้	 เอ็กซ์โป	 เทคยังเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค	

ทุกประเภทอย่างเป็นทางการในส่วนของอาคารชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี	ด้วย

	

(2) การตลาดและภาวะแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
	 เอ็กซ์โป	 เทค	 มีนโยบายในการก�าหนดราคาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค	

(Utility	Service)	ทีเ่ป็นมาตรฐาน	และสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัในตลาดได้	โดยก�าหนด

ระดับราคาจากต้นทุนของการให้บริการแต่ละประเภท	 บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทน	

ในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

-	 หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานของตน	ที่มาจัดงานในอาคารชาเลนเจอร์	เมืองทองธานี

-	 บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน	 (Event	Organizer)	 ซึ่งไม่มีหน่วยงาน

ภายใน	หรือบริษัทย่อยที่ไม่ช�านาญในงานระบบสาธารณูปโภค

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการด�าเนินการการให้บริการระบบ 
 สาธารณูปโภค 
	 หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคส�าหรับการงานประเภท	

ส่งเสริมการขาย	 หรืองาน	 EVENT	 ต่างๆ	 ในประเทศไทย	 จะพบว่ามีผู้ประกอบการ

อยู่เป็นจ�านวนมาก	 แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญในการให้บริการ	

งานระบบอยู่เพียงประเภทเดียว	หรือสองประเภทเท่านั้น	มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย	

ซึ่งเอ็กซ์โปเทคด้วย	 ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร		

โดยเฉพาะการเป็นผูใ้ห้บรกิารอย่างเป็นทางการเพียงรายเดยีวส�าหรบัผูท้ีจ่ดังานในอาคาร

ชาเลนเจอร์	เมอืงทองธาน	ีท�าให้	เอก็ซ์โป	เทค	มคีวามได้เปรยีบในเรือ่งของการตดิต่องาน

กับลูกค้าอื่นๆ	และสร้างการรับรู้ในเรื่องของการให้บริการอย่างมืออาชีพกับลูกค้าด้วย

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

ก. อุปกรณ์ 
	 บริษทัมนีโยบายในการจดัหาผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ	ตรงกบัความต้องการของลกูค้า

และได้รับมาตรฐาน	มอก.	เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัทางลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร	โดยวสัดทุี่

น�ามาใหบ้ริการมทีั้งสัง่ซือ้โดยตรงจากบรษิทัผู้ผลติหรือตวัแทนจ�าหนา่ยสินค้าในประเทศ	

รวมท้ังมีการสั่งซื้อจากตัวแทนที่น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย	 โดยบริษัทมีนโยบาย	

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ลดอัตตราการใช้พลังงาน	เช่น	หลอดประหยัดไฟ

ข. บุคลากร 
	 ด้วยลักษณะของธรุกจิบริการ	บคุลากรเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนินธรุกจิ	และด้วย

สถานการณ์ที่ก�าลังจะก้าวสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน	ท�าให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร

ให้มคีณุภาพในระดบัสากล	ทัง้ด้านวศิวกรรมและทางด้านการให้บรกิารให้เป็นสากลมาก

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารที่จ�าเป็นจะต้องมีความสามารถ	 และมีทักษะใช้ภาษา

ได้ดี	 บริษัทจึงมีนโยบายการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมให้

พนกังานมทีกัษะทัง้ทางวศิวกรรมและทางด้านภาษาให้มทีกัษะและความช�านาญมากขึน้

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

	 ปัจจบุนับรษัิทเอก็ซ์โปซชิัน่	เทคโนโลย	ีได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการลดผลกระทบ	

ต่อสิ่งแวดล้อม	จึงเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ	LED	ทั้งหมดซึ่งหลอดไฟ	LED	แทบจะไม่ปล่อย

ความร้อนออกมาท�าให้อาคารลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าในส่วนเครือ่งปรบัอากาศ	แอร์

ท�างานน้อยลง	 ท�าให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม	 หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภายในบรรจุไอของปรอท	ขณะที่หลอดไฟ	LED	ไม่มี

ผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากๆและอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆ	ถึง	50,000-100,000	

ชั่วโมง	และกินไฟฟ้าเพียง	0.5-1	วัตน์	เท่านั้น

2.2.4 ธุรกิจการ
ให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค 
(Utility Service)
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
	

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

ก�าลังความแข็งแกร่งของ	2	บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้น�าด้าน	Entertainment	Solution		

ชัน้แนวหน้าของประเทศไทยได้แก่บรษิทั	ซเีอม็โอ	จ�ากดั	(มหาชน)	ผูน้�าด้านการสร้างสรรค์

งานอีเว้นท์	 ศิลปะสื่อผสม	 และระบบแสง	 สี	 เสียง	 ที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน		

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

Destination	 Center	 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ	 ที่ตั้งอยู่บนถนนจตุรทิศ	

พระราม	 9	 ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ	บนพื้นท่ี	 150,000	 ตารางเมตร	 เพื่อ	

สร้างสรรค์การแสดงสุดตระการตา	ในชื่อของ	“Himmapan	Avatar”	

		 “Himmapan	 Avatar”	 คือการแสดงโชว์ในรูปแบบของ	 The	 Spectacular		

Walk-Through	 Experience	 ที่ผสมผสานเทคนิครูปแบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด	

ในอาเซียน	 ซึ่งมีก�าหนดการเปิดภายในปี	 2016	 นี้	 ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค	์	

ผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี	Multi	 Media	 ซึ่งจะน�ามิติใหม	่

ของประสบการณ์การรับชมการแสดงมาให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะช่วย	

ผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย	

2.2.5 ธุรกิจการ
ให้บริการด้าน 
Tourist Attractions

Himmapan Avatar

Himmapan Avatar



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
	 นโยบายทางการตลาด	:	บรษิทั	ซีเอม็โอ	โชว์	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	(CMO	Show	Corp.)	

ยดึหลกัการสร้างประสบการณ์ในการรับชมการแสดงท่ีดเีลศิแก่ผูท้ีไ่ด้รบัชม	รวมถงึการน�า

เอาเทคโนโลยี	 แสง	 สี	 เสียง	 ท่ีทันสมัยมาใช้ในการแสดงเพื่อน�าเสนอโชว์	 Himmapan		

Avatar	 ให ้ออกมายอดเยี่ยมทัดเทียมกับการแสดงยอดนิยมของต ่างประเทศ		

ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังไทย	 และต่างประเทศท่ีต้องการ

ประสบการณ์ในการรับชมโชว์ที่เปี่ยมไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ	 และผสมผสานความเป็น

เรื่องราวความเชื่อของไทยอีกด้วย	

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

ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทและการแสดง	Himmapan	Avatar	

ที่เรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่เป็น	Destination	ส�าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องเดินทาง

มารบัชมทีป่ระเทศไทย	โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสือ่ต่างๆ	ทัง้ทางออนไลน์	ออนแอร์		

และออนกราวนด์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	และเป็นที่รู้จัก

แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรมากยิ่งขึ้น

	 บรษัิท	ซเีอม็โอ	โชว์	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	มนีโยบายในการก�าหนดราคาอตัราค่าเข้าชม	

การแสดง	 Himmapan	 Avatar	 ในระดับท่ีมีความเหมาะสม	 และสามารถแข่งขันกับ	

คู่แข่งขันได้	 โดยก�าหนดระดับราคาจากคู่แข่งธุรกิจในประเภทเดียวกัน	 และบวกก�าไร	

หรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มของลูกค้าประกอบไปด้วย

-	 กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย	 ท้ังในรูปแบบของ	

นกัท่องเทีย่วทีม่ากบั	Group	Tour	และนกัท่องเทีย่วอสิระทีว่างแผนท่องเท่ียว

ด้วยตัวเอง	หรือ	FIT	(Foreign	Individual	Tourism)

-	 นักท่องเที่ยวชาวไทย	และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ	ในทวีปเอเชีย

ข. สภาวะการแข่งขัน
	 หากพิจารณาธุรกิจผู ้ให้บริการด้านการแสดงหรือ	 Tourist	 Attraction	 ใน

ประเทศไทย	จะพบว่ามผีูป้ระกอบการอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	แต่ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่	

จะมทีีต่ัง้ของพืน้ทีใ่นแบบ	Stand	Alone	(พืน้ทีส่�าหรบัจดัแสดงโชว์นัน้ๆ	เพยีงอย่างเดยีว)	

หรือพื้นที่ในเมืองท่องเท่ียวต่างจังหวัด	 แต่ส�าหรับ	 Himmapan	 Avatar	 นั้น	 มีจุดเด่น

ที่	 Location	 ของพ้ืนท่ีโรงละครท่ีตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า	 SHOWDC	 ศูนย์การค้าและ		

เอน็เตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเท่ียว	ตัง้อยูบ่นถนนจตรุทศิ	

พระราม	9	ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ	ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ	

และสนามบินดอนเมืองเพียง	 30	 นาที	 สะดวกต่อการเดินทางด้วยหลากหลายเส้นทาง

รถยนต์และรถไฟฟ้า	โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์	และทางด่วนที่เชื่อมต่อได้

หลากหลาย	เป็นต้น

	 ด้วยศักยภาพด้านการเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด	 และเป็นที่ที่รวบรวม

สินค้าและบรกิารไว้อย่างครบครนั	และการที	่SHOWDC	เป็นผูป้ระกอบการค้าปลีกรายแรก	

ในประเทศไทยที่ออกแบบการอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	

ชาวต่างชาติจ�านวนมหาศาลนั้น	สามารถส่งผลดีให้การแสดง	Himmapan	Avatar	นั้น

เป็นอีกหนึ่ง	 Tourist	 Destination	 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่ต้องการความเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 Himmapan	

Avatar	ในฐานะผู้ประกอบการโชว์ในรูปแบบของ	The	Spectacular	Walk-Through	

Experience	 แห่งใหม่ท่ีส�าคัญของไทยและอาเซียน	 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง	 และ	

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทย	 ให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและ

ความบันเทิงแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

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

จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์	 รวมถึงเทคนิควิธีการที่จะสร้างให้สื่อประกอบการแสดง	

และการแสดง	Himmapan	Avatar	น่าสนใจ	มีรูปแบบที่แตกต่าง	มีคุณภาพให้เป็นโชว์

ที่ตระการตายิ่งใหญ่อลังการ	 ที่ผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลย	ี	

Multi	Media	และสมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียน

ข. บุคลากร 
	 เนือ่งจากบคุลากร	และทมีงานเป็นส่วนทีส่�าคญัอย่างหนึง่ในการสร้างสรรค์การแสดง	

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

จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานและคัดเลือกทีมงานนักแสดง	 ที่มีทักษะ		

ความสามารถและความช�านาญในการแสดง	 และการใช้อุปกรณ์	 รวมถึงเคร่ืองมือต่างๆ		

ท่ีใช้ในการแสดง	 เพ่ือให้การแสดง	 Himmapan	 Avatar	 เป็นการแสดงที่มีมาตรฐาน

ทัดเทียมกับการแสดงโชว์ระดับโลก
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

	 บริษัท	 โมเมนตัม	 เอส	จ�ากัด	 ให้บริการการจัดงานแบบเป็นส่วนตัวและในรูปแบบ
ของบรษิทั	อย่างครบวงจร	โดยครอบคลมุตัง้แต่การให้ค�าแนะน�า	เสนอแนวความคดิ	และ
คอนเซ็ปของงาน	 รวมถึงออกแบบ	 จัดหาอุปกรณ์และควบคุมการผลิตทุกองค์ประกอบ	
ติดตั้ง	 ตกแต่ง	 ดูแลความเรียบร้อยของทุกส่วนภายในงาน	 ให้ออกมาอย่างทันสมัยและ
ไม่เหมอืนใคร	ภายใต้บคุลากรมอือาชพีทีไ่ด้รับการยอมรบัอย่างกว้างขวางในวงการแฟชัน่
ของประเทศไทย
 
(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

	 ตลาดการจัดงานของประเทศไทยปัจจบัุนน้ีมทีัง้ในรปูแบบบรษิทั	และท�าอย่างอิสระ	
ซึ่งยังไม่มีบริษัทใดที่เน้นการจัดงานแบบส่วนตัวอย่าง	บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	ดังนั้น
เราจงึไม่มคู่ีแข่งโดยตรงท่ีท�างานในลักษณะเดยีวกนั	จะมีเพยีงแต่คูแ่ข่งโดยอ้อมเช่น	บรษิทั
จัดงาน	หรือ	Wedding	planner	อื่นๆ	เช่น	Wedding	is	me,	Rainforest,	Kaidang,	
Phka,	Box	wedding	และ	บรษิทั	ตอื	จ�ากดั	และยงัมกีลุม่ฟรแีล๊นซ์ทีร่บัจดังานโดยไม่ผ่าน	
รูปแบบบริษัทเพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างต่อเน่ือง	 จึงสรุปได้ว่ามีการแข่งขันสูงเมื่อ	
เปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยอ้อมในแง่ของการจัดงานอีเว้นท์ภายในตลาดของประเทศไทย

ก. นโยบายทางการตลาด
	 ในปี	2017	บรษิทั	โมเมนตมั	เอส	จ�ากดั	จะมุง่เน้นในส่วนของการจดังานแบบส่วนตวั	
ให้มากขึ้น	โดยจะเน้นจัดงานแต่งงานเป็นหลักสืบเนื่องมาจากการหาข้อมูล
	 พบว่าในตลาดการจัดงานแต่งงานของประเทศไทยในแต่ละปีมีบ่าวสาวแต่งงาน	
มากถึง	3	แสนคน	และ	มีมูลค่ารายได้กว่า	30,000	ล้านบาท
ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
	 หากเทียบระดับราคาของอุปกรณ์เช่าของบริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	กับบริษัทอื่น	
ที่ให้เช่าอุปกรณ์นั้น	 พบว่าเรามีราคาสูงกว่ามาก	 เนื่องจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในแต่ละคร้ัง	
ล้วนเป็นการผลิตขึ้นใหม่	 จึงมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าบริษัทอี่นที่มีการใช้ซ�้า	 ดังนั้นในปี	
2017	เราจึงจะมีนโยบายที่จะน�าผลผลิตหรืออุปกรณ์เดิม	กลับมาซ่อมแซม	ดัดแปลงและ
น�ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุน	

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

	 มกีารจดัหาซพัพลายเออร์ใหม่ๆทีต่อบโจทย์ลกูค้า	และราคาต้นทนุไม่สงูมากภายใต้
กรอบ	ของการควบคมุ	คณุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน	เช่น	ซบัโครงสร้าง	ดอกไม้	พรอ็พ	Catering	
โรงพิมพ์การ์ด	ฯลฯ	รวมถงึการหาทมีงานทีช่่วยซบัพอร์ตงานเฉพาะทางมาช่วยสร้างสรรค์
งานได้	อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(4) การด�าเนินการของบริษัท  
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

	 เนื่องจากทางบริษัทโมเมนตัมเอส	 เป็นบริษัทที่อีเว้นท์ที่เน้นคุณภาพของความ
ครีเอทีฟ	และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักจึงมีการน�าเสนอให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนเรื่อง
การปร้ินการ์ดเชญิต่างๆ	เป็นรูปแบบของ	E	Card	แทน	เพือ่เป็นการเพิม่	Value	ให้กบังาน
และลดการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองต่างๆ	และการส่งงาน	ส่งข้อมูลต่างๆ	ให้ผ่านระบบอีเมล์
ทั้งหมด	เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองทั้งกระดาษ	CD	และค่าแมสเซนเจอร์ต่างๆ

2.2.6 การจัดงานสังสรรค์
แบบเฉพาะกลุ่ม (Private 
Life Style 
Event Service)

Birthday Party
by Momentum S

Wedding Ceremony 
by Momentum S

51บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 มวิส์	คอร์ปอเรชัน่	คอื	นกัผลติปรากฏการณ์	ทีมุ่ง่มัน่ประดษิฐ์งานเอนเตอร์เทนเมนต์		

ด้วยความสนุก	 มีสไตล์	 และพลังสร้างสรรค์	 “PLAYING	WITH	 PHENOMENA”	ที่ให้

บริการบริหารการจัดงานอีเวนท์	 งานแสดงคอนเสิร์ตแบบครบวงจร	 (Turnkey	 Event	

Management)	ขอบเขตการให้บริการได้แก่

-	 การออกแบบสร้างสรรค์

-	 การวางแผนงานการสือ่สารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของ

ลูกค้า	

-	 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ

-	 การออกแบบชิ้นงาน	

-	 การให้ค�าปรึกษาในด้านการจัดหาและจัดเตรียมพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส�าหรับการ

จัดงานแสดงประเภทต่างๆ	

-	 การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง	

-	 การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า	

-	 การควบคุมการผลิต

-	 การให้บริการประกอบ	ติดตั้ง	และตกแต่งภายในให้ลูกค้า	

-	 และบริหารงานแสดง	

-	 จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

	 ลักษณะการให้บริการของบริษัทมี	3	ประเภทหลัก	ได้แก่

-	 Creative	 &	 Entertainment	 Production	 Agency:	 บริษัทเป็นผู้ริเริ่ม

สร้างสรรค์โปรเจคใหม่ขึ้นมาในลักษณะ	“Promoter”	และท�าการหาผู้สนัน

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)

Mali Easy Squeeze 
by MUSE

Road To Electric 
Dream Festival 2017 
@ Mandalay, 
Motion Graphic 
by MUSE, 
Photo by 
www.siam2nite.com 



(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
	 1.	 เน้นการน�าเสนองานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างผ่านรูปแบบการสร้าง

งานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้าแต่ละราย	 (Tailor-made)	 เนื่องจากปัจจุบัน	 การ

แข่งขันในด้านการสื่อสารตลาดไปเป็นอย่างรุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว	 ทาง

บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ให้ลูกค้ารวมถึงตอบโจทย์ในด้านเป้า

หมายที่ตั้งไว้	โดยการน�าเอารูปแบบการจัดงาน	และเทคนิคใหม่ๆมาน�าเสนอ

	 2.	 การให้บรกิารโดยใช้การสือ่การตลาดแบบครบวงจร	(Integrated	Marketing	

Communication)	ท�าให้สามารถรองรับบริการลูกค้าได้แบบ	one	stop	service	ไม่ว่า

จะเป็นงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์	งานวางแผนสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์	และงานสือ่สาร

แบบออนไลน์	เป็นต้น	เพื่อสร้างความต่อเนื่องและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทางบริษัทสามารถให้ค�าปรึกษาและรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการ

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

Management	จนถึงการท�า	Monitoring	&	Evaluation	ให้กับทางลูกค้า

	 3.	 การบริหารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	(Customer	Relationship	Man-

agement)	และเน้นการดูแลลูกค้าแบบระยะยาว	ซึ่งกลยุทธ์นี้จะท�าให้ทางลูกค้ามีความ

เชือ่มัน่และเกดิการจ้างงานในระยะยาว	เน้นการดแูลลกูค้าโดยทมีงานทีเ่ชีย่วชาญท่ีพร้อม

ให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	 รวมถึงสามารถให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่

ลูกค้าได้

ข. ภาวะการแข่งขัน
หากพิจารณาธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต	ส่วนใหญ่

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

-	 การรับ	brief	โจทย์และความต้องการของลูกค้า

-	 Brainstorming	การระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการน�าเสนองาน

-	 Proposal	presentation	การน�าเสนอรายละเอียดงาน

-	 Production	เม่ือสิง่ทีน่�าเสนอผ่านการอนมุตัจิากทางลกูค้า	จะเริม่การลงราย

ละเอียดการเตรียมงานทั้งหมด

-	 Set	Up	การท�าการก่อสร้าง	ณ	สถานที่จัดงานจริงพร้อมมีการซ้อมใหญ่เพื่อ

เตรียมความเรียบร้อยทั้งหมด

-	 Show	Day	การแสดงจริง

-	 Evaluation	 หลังจากจบงานจะมีการประเมินผลงานว่าตางตามเป้าหมายที่

ได้วางไว้รึไม่	พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

งานในอนาคต

-	 Customer	Relationship	Management	ท�าการดแูละและตดิต่อลกูค้าอย่าง

ต่อเนือ่ง	พร้อมท้ังน�าเสนอแนวคดิและเทคนคิใหม่ๆทีค่าดว่าจะเป็นประโยชน์

ให้กับทางลูกค้า

	 บริษทัได้ให้ความส�าคัญอย่างยิง่กบั	บคุลากร	ซึง่เป็นทรพัยกรทีส่�าคญัทีส่ดุของบรษิทั	

ในการขับเคล่ือนให้บริษัทประสบความส�าเร็จและผลิตงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า	 ทาง

บรษิทั	มนีโยบายคดัเลอืกบคุลากรทีม่ทีศันคตแิละคณุสมบติัทีต่รงกบัวสิยัทศัน์ขององค์กร	

นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานและระบบการ

ท�างานของบริษัท	รวมไปถึงการเน้นพาพนักงานไปดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ได้รับประสบ

การณ์ใหม่ๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

	 1.	 นโยบายการประหยัดพลังงาน	 ทางมิวส์มีนโยบายให้พนักทุกคน	 ร่วมใจกัน

ประหยัดไฟฟ้า	และน�้าประปาในบริษัทฯ

	 2.	 นโยบายการรีไซเคิลวัสดุส้ินเปลือง	 ลดจ�านวนการใช้กระดาษและเอกสารใน

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

เน้นการส่งเอกสารทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

Kerry Siam Seaport Exclusive Soft Launch & Thank you Party 
by MUSE
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

	 IMAGINIA	ด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็กและครอบครัว	โดย

เน้นเรื่องพัฒนาการด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นรากฐาน	และเพื่อ

ส่งเสรมิพฒันาการด้านต่างๆทัง้ร่างกาย	สมอง	และจติใจของเดก็ๆ	พร้อมทัง้เป็นสถานทีท่ี่

สามารถใช้เวลาได้ส�าหรบัทกุคนในครอบครวั	สวนสนกุมบีรเิวณ	1400	ตารางเมตรในการ

แบ่งโซนการเล่นทั้งหมดออกมาเป็น	21	 โซน	รวมถึงส่วนอ�านวยความสะดวกเช่น	คาเฟ่	

ห้องน�้า	จุดเปลี่ยนผ้าอ้อม	และห้องปฐมพยายาลเบื้องต้น	

	 นอกจากพืน้ทีเ่ล่นแล้ว	ปัจจบุนัสวนสนกุอเิมจเินยีมบีรกิารและกจิกรรมพเิศษทีแ่บ่ง

เป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้:

	 1)	 กิจกรรมประเภทอีเว้นท์	 (Event)	 :	 กิจกรรมอีเว้นท์เป็นงานกึ่งนิทรรศการที่

จะมีธีมเฉพาะที่จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา	2	เดือน

	 2)	 กิจกรรมเสริมพิเศษ	(Special	Workshop):	กิจกรรมที่สอดคล้องกับเทศกาล

หรือวันส�าคัญต่างๆ	เช่น	art	and	craft	workshop	และ	cooking	workshop	เพื่อเพิ่ม

ความหลากหลายภายในสวนสนุก

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

อนุบาลถึงประถมต้น	

	 4)	 บริการรับจัดงานสังสรรค์:	 ครอบคลุมวันส�าคัญต่างๆของเด็กและบุคคลใน

ครอบครัว	อาทเิช่น	งานวันเกดิ	งานจบพิธีการศกึษา	งานเฉลมิฉลองเนือ่งในเทศกาลต่างๆ	

	 5)	 บรกิารส�าหรบัลกูค้าในรปูแบบ	corporate:	จดักิจกรรมในประเภท	CRM	หรอื

งานเล้ียงขอบคุณลูกค้าส�าหรับลูกค้าในกลุ่ม	corporate	ให้มคีวามสอดคล้องกบัผลติภณัฑ์

ของบริษัทนั้นๆ	

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
	 อิเมจิเนีย	มุ่งเน้นในการสร้างสวนสนุกส�าหรับเด็กอายุ	1-12	ปี	โดยเน้นชูจุดเด่นใน

เรื่อง	สวนสนุกปลูกจินตนาการ	ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างสมดุล	4	ด้าน	ทั้งทาง

ด้านร่างกาย	อารมณ์ความรูส้กึ	กระบวนคดิ	และความคดิสร้างสรรค์	ผ่านการน�าเสนอการ

เรียนรู้จากการเล่น	ผ่านกิจกรรมศิลปะ	ดนตรี	วรรณกรรม	ธรรมชาติ	และ	การเล่นแบบ

คิดวิเคราะห์	ในรูปแบบที่ผสมผสานดิจิตอลอินเตอร์แอ็คทีฟ	(digital	interactive)	ที่เปิด

จินตนาการของเด็กๆตั้งแต่อายุ	1	-	12	ปี	พร้อมปลุกจินตนาการของทุกคนในครอบครัว

ไปพร้อมๆ	กัน

2.2.8 ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก 
(Playland)

Imaginia Playland
Wonder Car
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	 ทางอิเมจิเนียยังเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานประเภทอีเว้นท์	 (Event)	 ซึ่ง

เป็นงานกึ่งนิทรรศการที่จะมีธีมงานเฉพาะที่จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา	 2	 เดือน	 โดยเน้น

จัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกไตรมาศ	 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสีสันและท�าให้เกิด

ความหลากหลายให้กับผู้เข้าใช้บริการประจ�า	และเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ	ส�าหรับการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่ดงึดดูกลุม่ผูใ้ช้บรกิารใหม่	อกีท้ังยงัเป็นการเน้นจดุเด่นของสวนสนกุให้มี

ความแตกต่างจากสวนสนกุอืน่ๆ	นอกจากนีท้างอเิมจิเนยียงัมกีารเพ่ิมการจดักจิกรรมพเิศษ	

(Special	Workshop)	ในเทศกาลต่างๆ	โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์	

ช่วยให้เดก็ได้สนกุเพลดิเพลนิและช่วยให้เดก็ได้เรยีนรูใ้นด้านต่างๆ	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นจดุแขง็

ของทางอิเมจิเนียอีกจุดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้อิเมจิเนียแข่งขันกับคู่แข่งได้

• ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

-	 ลูกค้ากลุ่มคนไทย	 โดยเน้นการเพิ่มจ�านวนลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นหลัก	 ผ่านการ

ท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

-	 ลูกค้ากลุม่ชาวต่างชาตทิีม่ถีิน่พ�านกัในประเทศไทย	โดยเน้นกระตุ้นให้เกดิการใช้

บริการซ�้า	และเน้นสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าและบริการอย่างอิเมจิเนีย

-	 ลกูค้ากลุม่นกัท่องเท่ียว	โยเน้นการประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรู	้และเสนอสทิธิ

พิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

	

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก
	 ภาวะการแข่งขนัในธรุกจิด้านเกีย่วกบัเดก็ทัง้หมด	ทัง้ผลติภณัฑ์และบรกิารด้านสวน

สนุกและศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก	 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในวงกว้าง	 ได้มีการเพิ่มผู้

ประกอบการทั้งเล็กและใหญ่อย่างต่อเนื่องมากกว่า	10	รายภายในระยะเวลา	2	ปีที่ผ่าน

มา	 หากแต่ผู้ประกอบการรายใหม่นั้นมีลักษณะการบริการที่เน้นไปที่การพัฒนาการด้าน

ร่างกายเป็นส่วนใหญ่	 แม้จะมีบางรายที่ใช้นโยบายการตลาดที่เน้นการพัฒนาการแบบ

องค์รวมและเสริมสร้างจินตนาการคล้ายคลึงกับอิเมจิเนีย	 เพ่ือด�ารงความสามารถใน

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและบริการที่ใกล้เคียงกัน	อิเมจิเนียจึงมุ่งมั่นในการรักษา

มาตรฐาน	ความสะอาด	บรรยากาศ	และบริการ	อันเป็นจุดแข็งของสวนสนุกที่ได้รับเสียง

ตอบรับในเชิงบวกจากลูกค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศให้มีความสม�่าเสมอ	 อีกทั้ง

ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาเครื่องเล่น	คิดค้นเกมส์	กิจกรรม	และเนื้อหาใหม่ๆ	เพื่อให้

เป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุก	 ซึ่งส่วนประกอบทั้งสองด้านนั้นคือความ

ต้องการหลักของกลุ่มลูกค้าในประเภทธุรกิจบริการเกี่ยวกับเด็ก

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ผลิตภัณฑ์

	 อเิมจเินยีมกีารปรับปรุงและเพ่ิมเตมิเครือ่งเล่นและบรกิารใหม่ๆ	เพือ่ตอบโจทย์ของ

ลกูค้าทกุกลุม่	(สามกลุม่หลกัคอืคนไทย,	ชาวต่างชาตทิีพ่�านกัอาศยัอยู่ในประเทศไทยและ

นักท่องเที่ยว)	

2. บุคลากร

	 ทางอิเมจิเนียมีการอบรมและเพิ่มทักษะ	ความรู้ประเภทต่างๆ	หลายด้าน	ดังนี้		

	 -	 บุคลิกภาพ	มีการอบรมการแต่งหน้า	2	ครั้งต่อปี	

-	 บริการ	มีการทดสอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้ารวมถึงมารยาท

การบริการที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

-	 ความปลอดภยั	เจ้าหน้าทีร่ะดบัหัวหน้า	(supervisor)	ทัง้หมดได้รับการอบรม

เชิงลึกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-	 เทคโนโลย	ีเจ้าหน้าทีป่ฎบิตังิานได้รบัการอบรมในการแก้ใขปัญหาเครือ่งและ

เกมต่างๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

	 อิเมจิเนียให้ความส�าคัญในเรื่องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในองค์กร

-	 มกีารตรวจนบัและควบคุมจ�านวนวตัถดุบิส�าหรบังานศลิปะต่างๆ	และอาหาร	

เพื่อก�าหนดปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า	 และเพ่ือจ�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

-	 รณรงค์ปลกูฝังเดก็ๆ	เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม	เช่น	การน�าเอาถังขยะทีส่ามารถ	

แยกขยะประเภทต่างๆ	เพ่ือปลูกฝังพฤตกิรรมส�าหรบัเดก็	มป้ีายรณรงค์ภายใน

จุดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่น	สบู่เหลว	น�้า	กระดาษช�าระ	เป็นต้น

Imaginia Playland
Art Cabin

รายงานประจำาปี 256058 59บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



03

Himmapan Avatar

360° All-Dimensional
Fantasy Live Show

ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย แบ่งออกได้เป็น  
6 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี้

3.1 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก 
 การเปลีย่นแปลงแผนการจัดกิจกรรม 
 ทางการตลาดของบริษัทลูกค้า

ปัจจบุนัการจดักจิกรรมทางการตลาด ถือเป็นเครือ่งมอืทางการตลาดทีม่ี

ประสิทธิภาพมาก ในการที่เข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูก

ต้องตรงกับสินค้าหรือบริการท่ีมี หลายบริษัทหันมาให้ความสนใจการ

จัดกิจกรรมทางการตลาดมากข้ึน ควบคู่ไปกับการโฆษณาซึ่งเป็นเคร่ือง

มือทางการตลาดแบบด้ังเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ

ลูกค้า ถือเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของบริษัทในการท�าธุรกิจให้บริการ

บริหารการจัดงาน อาทิเช่น การปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านการตลาด

ของบรษิทั การเปลีย่นแปลงรปูแบบของผลติภณัฑ์ การเปลีย่นกลุม่ลกูค้า 

การเปลีย่นแปลงงบประมาณในการท�าการตลาด และรวมไปถงึการเลือ่น

ระยะเวลาของการจัดท�ากิจกรรมออกไป เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้

ปัจจัย
ความเสีย่ง



อย่างไรกต็าม	จากการด�าเนนิกิจการมายาวนานอย่างต่อเน่ืองกว่า	30	ปีของบรษิทัฯ	ท�าให้

มีฐานลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนด�าเนินธุรกิจในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม	

ซึ่งแต่ละประเภทอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการจัดงานต่างกัน	 ถือเป็นการกระจาย

ความเสี่ยงในด้านของช่วงเวลาการจัดงานได้	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มีนโยบายในการหา

ลูกค้ารายใหม่ๆ	 ในประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพิ่มขึ้น	 ซึ่งลูกค้าใหม่เหล่านี้จะใช้การจัด

กิจกรรมทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์	 และมีแนวโน้มที่การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การจ�าหน่ายจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมาก

ขึ้น	 และการท�างานในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าเก่า	 เพื่อความต่อเนื่องในการ

ท�างานตลอดทั้งปี

บรษิทัฯ	มนีโยบายในการรกัษาฐานลกูค้าเพือ่ต่อยอดการท�างานเพิม่ขึน้ในปีถดัไปในลกูค้า

ทุกราย	 โดยการพยายามน�าเสนอผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า	 และต่อยอด

ผลงานที่ประสบความส�าเร็จของลูกค้าเพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์และสร้างโอกาสใน

การได้งานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 มีหน่วยงานดูแลและให้บริการลูกค้าอย่าง

ใกล้ชดิ	น้อมรบัทกุความเห็นเพ่ือแก้ไขและเหนอือืน่ใดคอืการค�านงึถงึวัตถปุระสงค์ของใช้

งบประมาณของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดและวัดประสิทธิภาพของงานที่ท�าให้ลูกค้าให้มี

คุณภาพมากที่สุด

3.2 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากความไม่แน่นอน   
 ของภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   
 และการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะทางเศรษฐกิจกับสภาวะการเมืองในปัจจุบันนี้	ถือว่ามีความ

เกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก	 ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และจัดงานอีเว้นท์	 เป็นธุรกิจที่

มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก	การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนและ

การอยูร่อดของธรุกจิ	เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์และบริการใน

การตดัสนิใจใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ประเภทต่างๆ	ซึง่รวมถงึการจดักจิกรรมส่งเสรมิ

การตลาดหรืองานอเีว้นท์ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดเพือ่ส่งเสรมิการขายประเภทหนึง่

เมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนโดยทั่วไป	 ซึ่งในสังคมไทยนั้น	

ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง	การด�าเนินธุรกิจจึงได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากภาวะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงทางการเมอืง	การชมุนมุประท้วงของกลุม่ต่างๆ	นโยบาย

ทางเศรษฐกจิต่างๆ	ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกดิการพจิารณาเปลีย่นแปลงนโยบายการตลาด	

ทั้งการใช้งบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 รวมถึงงบประมาณของการจัด

กิจกรรมอีเว้นท์ด้วยเช่นกัน	ไม่นับรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ	ที่ได้รับการก่อตั้งและ

สนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครฐัและร่วมส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคเอกชน	เช่น	โครงการ

ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน	 โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อการท่องเที่ยว	

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ	 ที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างมากกับสถานการณ์บ้าน

เมืองและเศรษฐกิจ	 ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ใน

ช่วงเวลานั้นๆ	เช่นกัน

อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	เตรียมความพร้อมในกรณีนี้อยู่เสมอ	โดยการพยายามจัดสรรสัดส่วน

การสร้างรายได้ไม่ให้พ่ึงพาเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน	หากแต่

พยายามกระจายไปยังลูกค้าหลายๆรายและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	มิได้จ�ากัดการรับ

งานอยู่เพียงแต่ในเมืองหลวง	 ไม่พ่ึงพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงหรืออุตสาหกรรมประเภทใด

โดยเฉพาะ	และกระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด	นอกจากนี้บริษัทฯ	

มนีโยบายรกัษาสมดลุของงานทีจ่ะก่อให้เกดิรายได้อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบมาก

ทีส่ดุ	รวมท้ังพยายามวางแนวนโยบายทีจ่ะมงีานทีเ่ป็นรายได้ประจ�าของบรษิทัฯ	นอกเหนอื

จากการรับจดังานให้ลกูค้าภายในประเทศ	บรษิทัมกีารวางแผนทีจ่ะขยายการให้บรกิารไป

ยังประเทศ	โดยใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทุกๆ	ด้านของกลุ่มบริษัท	ในการขยาย

ธุรกิจไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านในแถบ	CLMV	และกลุ่มประเทศใน	ASEAN	เพื่อลด

ความเสี่ยงจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ

3.3 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก 
 การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโยโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก	 เทรนด์หรือความนิยมใน

หมู่ผู้บริโภคในโลกตะวันตกสามารถรับรู้แพร่หลายเข้ามาถึงโลกตะวันออกได้ในเวลาอัน

สัน้	ด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ	ทีทั่นสมยัมากขึน้	และเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็วแทบจะตลอด

เวลา	ดงันัน้	การท�างานเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพือ่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุม่

ลูกค้าในธุรกิจการตลาดนั้นจึงไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมไปได้ตลอด	 การจัดกิจกรรมการ

ตลาดให้กับลูกค้า	บริษัทฯ	ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความทันสมัย	แปลกใหม่	

หรืออยู่ในกระแสความนิยม	รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในการจัดงานเช่นกัน	

บรษิทัฯ	ได้พฒันาและส่งเสริมการสร้างคณุภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิง่ขึน้	ด้วย

การเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ทีส่อดคล้องกับงานอเีว้นท์	มทีมีงานดูแลลกูค้าและให้ค�าปรกึษา

อย่างใกล้ชิด	พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที่มีคุณภาพในมุมมองใหม่ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบริษัทลูกค้าอยู่เสมอ	 เช่น	 การหาเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ	หรือสร้างความร่วม

มือกับเจ้าของเทคโนโลยีนั้นๆ	เพื่อร่วมกันท�างานและเกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 256062 63บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



3.4 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการปรับตัวของ   
 ของลูกค้า การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้นท์   
 ของผู้ประกอบการรายใหม่

ผู้ประกอบการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว	 เช่น	 บริษัทโฆษณาเอเยนซ่ี	

บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์และรายการทีวีต่างๆ	แม้แต่ผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลูกค้า	

เช่น	บริษัทที่ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์	 มีทิศทางเริ่มปรับตัวที่จะหาลู่ทางเข้ามาสร้าง

มูลค่าสร้างรายได้จากตลาดธุรกิจบริหารการจัดงานอีเว้นท์บ้าง	 เนื่องจากมูลค่าทางการ

ตลาดของธรุกจิการบรกิารจดังานอเีว้นท์เพิม่มากข้ึนในแต่ละปี	โดยพยายามใช้จดุเด่นของ

ความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกรวมเข้ากับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์

การเติบโตในบริษัทเหล่านี้ในหมวดอีเว้นท์ก็ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจทวีความรุนแรง

เพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ดี	ความช�านาญในเรื่องของการจัดงานอีเว้นท์ในประเภทต่างๆ	เป็น

เรือ่งประสบกาณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะ	แม้บริษัทเหล่านีจ้ะพยายามสร้างแผนกอเีว้นท์

เพื่อมาดูแลและจัดงานเอง	และเพื่อประโยชน์ในด้านของการประหยัดต้นทุน	แต่อย่างไร

กต็าม	ความเชีย่วชาญของบคุลากรคงยงัไม่สามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและจดังานอเีว้นท์	

ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริษัทที่ท�างานด้านนี้โดยตรงได้

นอกจากนี้แล้ว	 ตลาดอีเว้นท์ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการหรือลูกค้าในอดีตท่ี

สั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ท่ีบริษัทฯ	 หรือบริษัทท่ีท�างานด้านอีเว้นท์

อืน่ๆ	จัดงานให้มาก่อน	เกดิการปรบัตวั	เรยีนรูแ้ละจดังานอเีว้นท์เองโดยไม่ต้องอาศยับรษิทั

บรหิารการจดังาน	(Event	Management)	ท่ีท�าด้านนีโ้ดยตรง	ดงัน้ัน	อตุสาหกรรมอเีว้นท์	

ในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่มีคู่แข่งและมีการแข่งขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากเท่านั้น	 แต่ยังต้องปรับ

ตัวและรกัษาคุณภาพให้ดยีิง่ๆ	ข้ึนไป	พร้อมกนันัน้ยงัต้องสร้างการยอมรบัจากความส�าเรจ็

ของงานจากลูกค้า	 และพยายามพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการบริการ	 เทคโนโลยี	 หรือ	

รูปแบบการน�าเสนอ	อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

3.5 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีความผันผวนและคาดเดาได้ยากมากขึ้น	ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายครั้งมีความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา	บางครั้งอาจมีผลก

ระทบการกับการท�างานหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้	จนอาจท�าให้ต้องเลื่อนการ

จัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ส�าหรับความเสี่ยงในเรื่องนี้บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญและมีการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

จากภัยธรรมชาติต่างๆ	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานของลูกค้า	 โดยเฉพาะบริเวณ

พืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ	จะต้องเข้าไปจดังาน	เพือ่ประเมนิสถานการณ์และหาทางป้องกนัหรอืการ

หลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ในทกุสถานการณ์	ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการจดั

งาน	รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย

นอกจากการประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการป้องกันความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งงานและขณะที่งานด�าเนินอยู ่ด้วยเช่นกัน		

โดยการท�าประกันภัยในการจัดงานและประกันภัยอันอาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน	 ส�าหรับ

งานท่ีมีผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมากหรืองานที่บริษัทฯ	 เห็นสมควร	 เพื่อให้ลูกค้าและ	

ผู้เข้าร่วมงานได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย

3.6 ความเสีย่งจากการทีม่ีผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ถือหุ้นมากกว่า 25%

บรษิทัฯ	มีผุ้ถอืหุ้นรายใหญท่ี่ถอืหุ้นอยูเ่กนิกวา่รอ้ยละ	25	คอืกลุ่มคุณาวงศ	์ซึง่อาจถือเปน็

ผู้มีอ�านาจในการควบคุมเสียงในการลงมติในการประชุมผุ้ถือหุ้นในวาระต่างๆ	ได้	และยัง

เป็นผูบ้รหิารคนส�าคญัอกีด้วย	หากบริษทัฯ	สญูเสียผูบ้ริหารคนดงักล่าวไป	อาจมีผลกระทบ	

กับการบริหารจัดการได้

อย่างไรกต็าม	ในประเดน็การควบคมุเสยีงนัน้	บรษิทัฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการอิสระที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์	และมีความเป็นอิสระ	ในการวินิจฉัยและให้

ความเห็นที่เหมาะสมถูกต้องและเป็นกลางให้กับผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ	อยู่แล้ว	นอกจาก

นี้ในการประชุมยังมีผู้สังเกตุการจากส่วนต่างๆ	ด้วย	จึงมั่นใจได้ว่าการประชุมและการลง

คะแนนเสยีง	จะเป็นไปอย่างยตุธิรรมและอสิระ	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	เริม่มกีารปรบัโครงสร้าง

การบริหารจัดการเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ	เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ในเรื่องของการบริหารงาน	 ธุรกิจให้บริการรับจัดงาน	 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือทีมงานที่มี

ประสบการณ์	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญกับบุคคลากร	โดยให้โอกาสในเรื่องความ

เติบโตก้าวหน้าในอาชีพให้ทีมงานทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	ท�าให้บริษัทฯ	มีผู้บริหาร

ระดับสูงจ�านวนมาก	และส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ	ความเสี่ยง

ในประเด็นนี้จึงค่อนข้างน้อย
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Thai Fight

Visual Effect, Lighting, Sound System &
Special Effect Operated by PM Center

ข้อมูลทัว่ไป
และข้อมูลส�าคัญอืน่

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเทิง

  สาธารณะ งานนิทรรศการ และแสดงสินค้า 

  การจัดประชุมสัมมนา 

  และการจัดกิจกรรมทางการตลาด

  และส่งเสริมการขาย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 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



4.2 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจด้านให้บริการเช่าอุปกรณ์

	 	 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	 :	 ประกอบธรุกจิให้บรกิารด้านการผลติสือ่เพือ่การน�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

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณูปโภค

	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกประเภท

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 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	 :	 0-2276-3940

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจให้บริการจัดงานเลี้ยงแบบส่วนตัว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	

	 	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105557121900

ทุนจดทะเบียน	 :	 2,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 2,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์	 :	 0-2381-5929

	 	

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจจัดงานคอนเสิร์ต	งานแสง	สี	เสียง	

	 	 มัลติมิเดียทุกชนิด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/27	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	

	 	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105558021461

ทุนจดทะเบียน	 :	 7,500,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 7,500,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

Homepage	 :	 http://www.musecorporation.com

โทรศัพท์	 :	 0-2944-5888

โทรสาร	 :	 0-2944-5878
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจให้บริการสวนสนุกส�าหรับเด็ก

	 	 และครอบครัว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	

	 	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105560013535

ทุนจดทะเบียน	 :	 10,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 10,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

Homepage	 :	 http://www.imaginiaplayland.com

โทรศัพท์	 :	 0-2664-8338

	 	

4.3 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โขว์คอร์ป	จ�ากัด	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสาน

	 	 เทคโนโลย่ี	จดัโชว์	จดัแสดง	ศลิปวฒันธรรมไทย	และอืน่ๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 4/18-19	ซอยนวลจันทร์	56	แขวงนวลจันทร์	

	 	 เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0105558151695

ทุนจดทะเบียน	 :	 140,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 :	 140,000,000	บาท

ประเภท	 :	 หุ้นสามัญ

Homepage	 :	 http://www.himmapanavatar.com

โทรศัพท์	 :	 0-2944-5683

โทรสาร	 :	 0-2944-5684

4.4 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

4.5 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
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Imaginia Playland

Sound Cloud

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	เป็นดังนี้

		ล�ำดบัที	่	 	รำยช่ือผูถ้อืหุน้	 	จ�ำนวนหุน้	 สดัส่วนกำรถอืหุน้

	 1	 นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 64,548,932	 25.27%

	 2	 นายอุปถัมป์	นิสิตสุขเจริญ	 39,730,000	 15.55%

	 3	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 13,117,325	 5.14%

	 4	 นายโสภณ	วิรเศรณี	 8,800,000	 3.45%

	 5	 นางณัฏณ์ฑมณ	ยงค์ธัญโรจน์	 7,120,000	 2.79%

	 6	 นายสมพล	กุลเลิศประเสริฐ	 6,164,502	 2.41%

	 7	 นายวรชัย	ศานติมงคลวิทย์	 5,681,200	 2.22%

	 8	 นายเกรียงไกร	ศาสตรศิริภูมิ	 5,450,000	 2.13%

	 9	 นายณธีนนท์	ชัยสถาพร	 4,142,400	 1.62%

	 10	 นางสาวปัทมา	กุลเลิศประเสริฐ	 3,656,585	 1.43%

	 11	 อื่นๆ	 	 97,051,789	 37.99%

	 	 		 	 255,462,733	 100.00%

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	255,462,733.00	บาท	 เรียกช�าระ

แล้วทั้งสิ้น	255,462,733.00	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	255,462,733.00	หุ้น	มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ	1	บาท	

5.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
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ADFest 2017
by CMO

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 

และส�ารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ และโครงการในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการด�าเนินงาน 1 มกราคม – 30 

มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยบริษัท

ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 กันยายน 2560

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนนิงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีทีผ่่านมา

 ปี เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล

  งวดระหว่างกาล งวดสุดท้าย รวม

  (บาท / หุ้น) (บาท / หุ้น) (บาท / หุ้น)

 2556 - 0.10 0.10

 2557 - - -

 2558 - - -

 2559 0.09 0.055 0.145

 2560 0.08 0.10* 0.18

*คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 

เมษายน 2561 เพือ่อนมุตัจ่ิายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
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7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
 และคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

7.1.1	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีกรรมการทั้งหมดจ�านวน	6	ท่าน*	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 	 	 ประธานกรรมการ**

2.	 นายอนันต์	เกตุพิทยา		 	 	 กรรมการ***

3.	 นายเนติพงษ์	วิจิตรเวชการ	 	 	 กรรมการ***

4.	 นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ		 	 กรรมการ***

5.	 ดร.ชเล	คุณาวงศ์	 	 	 	 กรรมการ**

6.	 นายอุปถัมป์		นิสิตสุขเจริญ	 	 	 กรรมการ

*	รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	1

**	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ	

***	กรรมการอิสระ



(1) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1.	 ก�าหนดนโยบายหลกัในการด�าเนนิธรุกจิ	นโยบายทางการเงนิ	นโยบายในการ

ระดมทุน	การบรหิารเงนิทุน	และนโยบายในการบริหารความเสีย่งของบรษิทัฯ

2.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ	 และก�ากับดูแล

การด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3.	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ได้

วางไว้	

4.	 จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยท่ัวไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	ต่อผู้

ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ัวไปอย่างถูกต้อง	 ทันกาล	 และเป็นไปตามที่

กฏหมายก�าหนด

5.	 สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ

6.	 พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน	การกู้ยืม	และการค�้าประกัน

7.	 พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ�าปี	 งบประมาณการจ่ายโบนัส

พนักงาน	 สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร	 น�าเสนอเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จ

กรรมการ

โดยในปี	2560	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รวม	4	ครั้ง	

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังนี้

  ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

	 นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 ประธานกรรมการ	 4/4

		 นายอนันต์	เกตุพิทยา	 กรรมการ	 4/4

		 ดร.ชเล	คุณาวงศ์	 	 กรรมการ	 4/4

		 นายเนติพงษ์	วิจิตรเวชการ	 กรรมการ	 3/4

		 นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ	 กรรมการ	 4/4

		 นายอุปถัมป์	นิสิตสุขเจริญ	 กรรมการ	 3/3	(ครั้งที่	2-4)

7.1.2	คณะกรรมกำรตรวจสอบ/	คณะกรรมกำรอิสระ

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 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	 มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ	์

อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	กบัมคีวามเป็นอสิระในการ	

ที่จะแสดงความคิดเห็น	 พิจารณา	 ลงความเห็นและตัดสินใจ	 โดยค�านึงถึง	

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

2.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 (1%)	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ	

บรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง

3.	 คณะกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	 และไม่เป็น

ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ	

บริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ	

ขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า	3	ปี	

(2) อ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามข้อก�าหนด	และหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	

และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มกีารรายงานทางการเงินทีถู่กต้องและเปิดเผยอย่างเพยีง

พอ	โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ	และผู้บริหารที่

รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน	ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

2.	 สอบทานให้บรษิทัฯ	มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวาม

เหมาะสมและมีประสิทธิผล

รายงานประจำาปี 256078 79บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



3.	 สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ	รวมถึงการพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี	โดยค�านงึถงึความน่าเชือ่ถอื	ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร	 และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น	

รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัทฯ

5.	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	

หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วน

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มอบหมายและคณะ

กรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย	เช่น	การทบทวนนโยบายการบรหิารทางการ

เงินและการบริหารความเสี่ยง	ทบทวนการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ	 ในรายงานส�าคัญๆ	ที่ต้อง

เสนอต่อสาธาณชนตามทีก่ฎหมายก�าหนด	เช่น	บทรายงานและการวเิคราะห์

ของฝ่ายบริหาร	เป็นต้น

7.	 จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ	

ตรวจสอบ	 	 	

7.2 คณะผู้บริหาร 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับ

บริหารจ�านวน	7	ท่าน*	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	 นางสาวปณิธดา	คล้ายมณี	 กรรมการผู้จัดการ	

3.	 นางสาวจุติพร	มิ่งขวัญรุ่งเรือง	 กรรมการผู้จัดการ

4.	 นายมงคล	ศีลธรรมพิทักษ์	 กรรมการผู้จัดการ

5.	 นางสาววรรณา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 กรรมการผู้จัดการ

6.	 นางสาวณภัชนันท์	เพ็ชรล้วน	 กรรมการผู้จัดการ

7.	 นางสาวชันษา	เดิมสมบูรณ์	 กรรมการผู้จัดการ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ	1

7.2.1	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.	 พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ	 งานสัมมนาที่มีมูลค่าของงานไม่

เกิน	150	ล้านบาท

2.	 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเคร่ืองมือ	 วัสดุอุปกรณ์	 หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าไม่

เกิน	25	ล้านบาท

3.	 พิจารณาอนุมัติการเช่า	 การให้เช่า	 การจัดจ้างการให้บริการ	 หรือการรับเหมาให้

บริการใดๆ	ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน	30	ล้านบาท

4.	 พจิารณาอนมุตักิารว่าจ้างผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานท่ีมเีงนิเดอืนไม่เกนิ	500,000	บาท	

ยกเว้นกรณีท่ีการว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน

5.	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินธุรกรรมใดๆ	ที่มีวงเงินเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ข้างต้นอันมี

ความจ�าเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์แห่งกิจการหรือ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาด�าเนินธุรกรรมดัง

กล่าวได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า

6.	 ปฏิบัติตามข้อบังคับ	 และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 มติที่ประชุมคณะกรรมการ	

และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องทั้งหลาย	และภายหลังเมื่อบริษัทฯ	ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว	 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท้ังหลายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ด้วย

โดยในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	5	ครั้ง

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

  ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

	 นายอนันต์	เกตุพิทยา	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 5/5

		 นายเนติพงษ์	วิจิตรเวชการ	 กรรมการตรวจสอบ	 4/5

		 นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ	 กรรมการตรวจสอบ	 5/5
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจาที่การเงิน
นางสาวปยะมาตร ยงศิริชัยสกุล

แผนกบัญชีการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ

ฝายพัฒนาธุรกิจCM Join

CM-MEX

CM-ONE

CM Play

Museum

Odyssey

ฝายสื่อสารองคกร

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายอาคารสถานที่

ฝายบุคคล

ฝายกฏหมาย

เลขานุการ
บริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเสริมคุณ คุณาวงศ

โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	25607.	 พิจารณาด�าเนินธุรกรรมหรือการด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็น	 หรือเห็นสมควรต้อง

ปฏบิตัเิพือ่ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	หรอืเพือ่ประโยชน์ในทางธรุกจิของบริษทัฯ	หรือ

เพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ

8.	 เป็นผู ้ตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ก�าหนดภารกิจ	

วตัถุประสงค์	แนวทางนโยบายของบรษิทัฯ	รวมถึงการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดย

รวม	ผลงาน	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9.	 พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ	ในฐานะผู้กู้ในมูลค่า

ไม่เกิน	20	ล้านบาท	หากเกิน	20	ล้านบาท	จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

10.	 มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร	ท�าหน้าที่

จัดการและด�าเนนิการแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารในเร่ืองท่ีจ�าเป็นและสมควรโดย

ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซึง่อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย	

และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ข้างต้น	หาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน

เรื่องที่ได้รับมอบอ�านาจดังกล่าว

7.2.2	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะผู้บริหำร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 เสนอแนะ	 และ/หรือ	 ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารในเรือ่งต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม	 อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมาย

และกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	และคณะผู้บริหารจะไม่มีอ�านาจในการท�ารายการ	

หรืออนุมัติการท�ารายการที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์	ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หากมีกรณีดังกล่าว	ให้คณะผู้

บริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
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7.3 เลขานุการบริษัท

7.3.1	 ข้อมูลเลขำนุกำรบริษัท

ชื่อ	–	สกุล	 	 นางสาวปิยะมาตร์	ยงศิริชัยสกุล

อายุ	 	 	 40	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	หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

1.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประชุม	

และบันทึกรายงานการประชุม	

2.	 จัดท�ารายงานประจ�าปี	56-1	และ	56-2

3.	 จดัประชมุคณะกรรมการ	รวมถงึการจดัเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัประชมุ	

และบันทึกรายงานการประชุม	

4.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 ทะเบียนประวัติคณะกรรมการ

และผู้บริหาร	รายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร	รายงานการประชุม

5.	 ท�าหน้าที่แจ้งต่อ	กลต.	กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่และลาออก

6.	 ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์	 และ	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ	 เอกสารเพื่อ

การน�าส่ง	 รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

กรณีที่มีข้อสงสัย	หรือเกี่ยวข้องกับกิจการ

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.1	ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้คณะผู

บริหารของบริษัทฯ	 ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจ�านวน	 7	 ท่าน	 ดังมีราย

นามแสดงไว้ในส่วนที่	7.2	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26.86	ล้าน	บาท

	

7.4.2	ค่ำตอบแทนอื่น	

ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

	 -	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	 3	 ของ

เงินเดือน	โดยในปี	2560	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	7	ท่าน	

จ�านวน	715,680	บาท

ในปี	2560	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น	2.89	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ค่าเบี้ยประชุม (บาท)  

  ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการ บ�าเหน็จ รวม

    บริษัท ตรวจสอบ  

นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 ประธานกรรมการ	 193,600.00	 -	 363,712.52	 799,312.52

	 	 	 และกรรมการ	 242,000.00	

นายอนันต์	เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	 242,000.00	 48,400.00	 363,712.52	 799,312.52

	 	 	 และประธานกรรมการ	 	 145,200.00

	 	 	 ตรวจสอบ

ดร.ชเล	คุณาวงศ์	 กรรมการ	 242,000.00	 -	 181,856.26	 423,856.26

นายเนติพงษ์	วิจิตรเวชการ	 กรรมการและ	 242,000.00	 48,400.00	 60,618.75	 351,018.75

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ	 กรรมการและ	 242,000.00	 48,400.00	 45,464.07	 335,864.07

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

นายอุปถัมป์	นิสิตสุขเจริญ	 กรรมการ	 181,500.00	 -	 -	 181,500.00

	 	 	 รวม	 1,585,100.00	 290,400.00	 1,015,364.12	 2,890,864.12
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7.5 บุคลากร

7.5.1	จ�ำนวนพนักงำน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด	673	คน	
คิดเป็นพนักงานประจ�าทั้งสิ้น	669	คน	และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น	4	คน	ดังต่อไปนี้
	 •	 บริษัท	 ซีเอ็มโอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีพนักงานประจ�า	 จ�านวน	 175	 คน	 และ

พนักงานชั่วคราวจ�านวน	1	คน	
	 •	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	243	คน	
	 •	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	30	คน
	 •	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	68	คน
	 •	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	13	คน	และพนักงาน

ชั่วคราวจ�านวน	1	คน
	 •	 บรษิทั	มวิส์	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั	มพีนกังานประจ�า	จ�านวน	13	คน	และพนกังาน

ชั่วคราวจ�านวน	2	คน	
	 •	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	108	คน	
	 •	 บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	มีพนักงานประจ�า	จ�านวน	19	คน

7.5.2	ผลตอบแทนพนักงำน

ผลตอบแทนของพนกังานตามข้อ	7.5.1	ในรอบปี	2560	ประกอบด้วย	เงนิเดอืน	โบนัส	เงนิ
ประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	294,751,432.42	
บาท	

7.5.3	กรณีพิพำท

	 -	ไม่มี	–

7.5.4	นโยบำยในกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

บริษัทฯ	มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ	การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว	โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.	 บริษัทฯ	คัดเลือกพนักงาน	และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
2.	 มีการจัดอบรมเมื่อเร่ิมแรกเข้าท�างานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่อ

งานก่อนการปฏิบัติงานจริง
3.		 บริษัทฯ	 มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อ

เป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ	 และเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจ
การบริหารการจัดงานประเภทต่างๆ

4.	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถส�าหรับ
การพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ

7.6 การท�ารายการเกีย่วโยง

7.6.1	รำยกำรเกี่ยวโยง

ในกรณีที่มีการท�ารายการใดๆ	 เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการเก่ียวกับ
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท	 ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และ/หรือ	 ปฎิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศ
ดังกล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองนั้นๆ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เสมอ
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Movie on The Beach

by CMO

การก�ากับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อม่ัน

ว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะ

น�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม

แก่กิจการ 

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการ อนัเป็นระบบ

ที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้น�า และการควบคุมของ

กิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความ

สามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือ

หุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ คณะกรรมการขอรายงานผลการปฏิบัติตาม

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลเรียงตามล�าดับของหลักการ 

ในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้



หมวดที ่1 . สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่	 การซื้อขายหุ้น	การมีส่วนแบ่ง

ก�าไรจากกจิการ	การได้รบัข่าวสารข้อมลูอย่างเพยีงพอ	การเข้าร่วมประชมุผุถ้อืหุน้เพ่ือออก

เสียงในที่ประชุม	และให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้ก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินการต่างๆ	ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน	และไม่กระท�าการใดๆ	

อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 อันจะน�ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือ

หุ้น	 และผู้เก่ียวข้องโดยรวม	 ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	

จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

	 •	 ผูถื้อหุ้น	จะได้รบัการดแูลอย่างเท่าเทยีมกนัในสทิธต่ิางๆ	ทีพ่งึมแีละพงึได้	ทัง้ในด้าน

การลงคะแนนเสียง	รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	 เช่น	สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผล

ก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน,	สิทธิในการซื้อ	ขาย	โอน	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

อย่างเป็นอสิระ	การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า	การ

เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทั	การแสดงความคดิเหน็ใน

ที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ	 และการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 การ

เลือกตั้งกรรมการ	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดค่าสอบบัญชี	 การอนุมัติ

ธรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	การแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธแิละข้อบังคบัของบรษิทั	ท้ังนีผู้้ถือหุ้นทุกคนมสิีทธอิอกเสยีงตามจ�านวน

หุน้ทีถ่อือยู	่โดยแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง	และไม่มหุ้ีนใดมสีทิธิพเิศษเหนอื

ผู้ถือหุ้นรายอื่น	เป็นต้น

	 •	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการเป็นรายบุคคล	

เช่น	 ค่าเบี้ยประชุม,	 โบนัส	 และสิทธิประโยชน์อื่นๆ	 ถ้ามี	 อย่างไรก็ดี	 ในปีที่ผ่าน

มาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและ

บ�าเหน็จ	

	 •	 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ	และได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการของบรษิทั	โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพยีง

พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	

	 •	 ในการพจิารณาลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการบรษัิท	ประธานการประชมุได้เสนอ

ชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละท่าน	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก

กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

	 •	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2560	บรษิทัได้ขอให้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ท�าหน้าท่ี

เป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้	และได้มี

การเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม

	 •	 บริษัทได้ก�าหนดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ	 ในหนังสือนัดประชุม	

ผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งมีค�าอธิบายถึงวัตถุประสงค์	 และความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน	 หากมีวาระแต่งตั้งกรรมการ	 บริษัทจะระบุชื่อ	

พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง	 เช่น	 ชื่อ-นามสกุล,	

อายุ,	ประวัติการศึกษา,	ประวัติการท�างาน	และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการ

เดิม	กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่	จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม	ในปีที่ผ่านมา	และ

วันที่เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น	กรรมการของบริษัท	

	 •	 ก่อนเริม่ประชมุทกุครัง้	ประธานกรรมการจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน	และนับคะแนน	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพียงกัน	

	 •	 ในระหว่างการประชุม	ประธานการประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียง

พอและด�าเนินการประชมุอย่างโปร่งใส	พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มสีทิธอิย่าง

เท่าเทียมกันในการสอบถาม	 และแสดงความคิดเห็น	 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	

ในการด�าเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม	 โดยไม่มีการจ�ากัดเวลา	 ทั้งนี้

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสน�าเสนอวาระ	หรือค�าถามล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุ	โดยมกีารระบชุ่องทางต่างๆ	ในจดหมายเชญิประชมุ	เช่นทางโทรศพัท์	หรอื

ช่องทาง	Website:	http://www.cmo-group.com/ir	หรือทาง	Email	Address:	

ir@cmo-group.com	อีกด้วย	

	 •	 ในการประชมุสามัญประจ�าปีทกุครัง้	บรษิทัมนีโยบายเลอืกสถานทีจ่ดัประชมุทีผู่ถ้อื

หุ้นสามารถเดนิทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก	อย่างไรก็ด	ีหากมกีารจดัประชมุ

ในสถานที่ห่างไกล	บริษัทมีแนวคิดในการจัดหารถรับส่งเพื่ออ�านวยความสะดวกให้

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อให้

เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น

	 •	 ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี	 บริษัทที่สังกัด	 รวมทั้งค่า

บริการ	ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ	และมีคุณสมบัติ

ที่ได้รับการยอมรับ	และได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 •	 บริษัทมีการชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจ�าปี	 และในวาระการ

เสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง	 บริษัทได้แจ้งถึง	 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย	

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ	หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล	บริษัทจะ

ให้เหตุผล	และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน	

	 •	 บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ซึ่งประกอบด้วย		

รายชือ่กรรมการพร้อมต�าแหน่งทีไ่ด้เข้าร่วมประชมุ,	วธิกีารนบัคะแนนเสยีง,	ประเดน็

ค�าถาม	ค�าตอบทั้งหมด,	คะแนนเสียงในแต่ละวาระ,	บันทึกมติของที่ประชุม	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม	พร้อมผล

การลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

รายงานประจำาปี 256090 91บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 •	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา	ประธานกรรมการบริษทั/ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	

และกรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง	

	 •	 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน	โปร่งใส	ไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด	หรือการ

ถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น	Free	Float	คิดเป็นร้อยละ	59

	 •	 ผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั	จะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วง

หน้าต่อผูถ้อืหุน้รายอืน่โดยไม่มคีวามจ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคัญท่ีผูถ้อืหุน้ต้องใช้

เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

	 •	 บริษัทไม่เคยละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซ้ือหุ้น

คืน	และไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ

สื่อสารระหว่างกัน	 รวมถึงไม่เคยละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น	

(Shareholders	 agreement)	 ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือ

หุ้นรายอื่น	

หมวดที ่2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อเน้นความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 ให้ความ

ส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐาน

กฎหมายที่ก�าหนด	 มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและ

มีความมั่นใจในการลงทุน	 และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน	

ตามนโยบายดังต่อไปนี้

	 •	 ก�าหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ	ผูถื้อหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

	 •	 ปัจจุบันบรษิทัมกีารออกหุ้นสามญัเพยีงประเภทเดยีว	อย่างไรกต็าม	หากบริษทัมหีุน้

มากกว่า	1	ประเภท	บรษิทัจะเปิดเผยถงึสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท

ให้ชัดเจน

	 •	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม	 หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง	Email	Address:	ir@cmo-group.com	

หรอืสามารถเสนอรายชือ่โดยการส่งไปรษณย์ีลงทะเบยีนถงึส�านกัเลขานกุารบรษิทั

	 •	 บรษิทัมกีารจดัท�าข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ฝ่ายบริหาร	

และพนักงาน	รวมทั้งมีการจัดท�านโยบายการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	

และมกีารประกาศแจ้งให้กรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนกังานทกุคนได้รบัทราบ	เพือ่

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 ด้วยความซ่ือสัตย์	

สุจริต	อย่างมีจริยธรรม	และคุณธรรม

	 •	 บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ	 ความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่เกี่ยวโยง	 รวมถึงนโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ	 โดยได้

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	

	 •	 บรษิทัไม่มกีารท�ารายการระหว่างกนัทีม่คีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	ในกลุม่ธรุกจิ	

มีเพียงการท�ารายการตามปกติธุรกิจ	กับบริษัทย่อย	และบริษัทในเครือ

	 •	 ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	สามารถมอบฉันทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ

ออกเสียงในการประชุม	โดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ	ก,	ข	และ	ค	โดยมีการเสนอ

ช่ือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	 พร้อมทั้งระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ซึ่ง

เป็นเอกสารยนืยนัตัวตนทัว่ไป	สามารถจดัเตรียมได้อย่างง่ายดาย	และไม่เกิดปัญหา

ในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ	 และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้

บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

	 •	 บรษิทัจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ	ตลอด

จนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในที่ประชุม	 ทั้งภาษาไทย	 และ

ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย	14	วัน	และยัง

ได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวผ่านทาง	Website	ของ	CMO	Group	http://www.

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

	 •	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	มีการรายงานการถือหลักทรัพย์	และการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์	เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 บริษัทไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่

บริษัทย่อย	

	 •	 ในปีทีผ่่านมาไม่มกีรณทีีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายใน

	 •	 ในปีที่ผ่านมา	 บริษัทได้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายการเกี่ยวโยง	 และหลักเกณฑ์การ

ซื้อขายสินทรัพย์	 ตามกฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
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หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน

ได้เสยีดังกล่าวตามตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หรอืข้อตกลงทีไ่ด้ท�าไว้กบับรษิทั	ผู้ท่ีมส่ีวน

ได้เสียของบริษัท	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น,	พนักงาน,	เจ้าหนี้,	ลูกค้า,	คู่แข่ง,	ผู้สอบบัญชี,	ผู้ประเมิน

อสิระ	และชมุชน	โดยมคีวามเท่าเทยีมกนัในการให้โอกาส	และปฏบิติัอย่างเสมอภาคตาม

แต่ละกลุ่ม	ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้

	 •	 บรษิทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	CSR	Report	บรรจไุว้เป็นส่วนหนึง่

ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(56-1),	รายงานประจ�าปี	(56-2)	และสามารถ	

Download	ได้ในเวปไซท์ของบริษัท

	 •	 บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า,	คู่ค้า,	คู่แข่ง	และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้

 ลูกค้า

	 o	 CMO	Group	 มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด	 และประสานงานกับ

ลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้สามารถสร้างสรรค์งานทีม่คีณุภาพและตอบโจทย์

ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	 ตรงเวลา	 ตลอดจนมีการแจ้ง

นโยบายการรกัษาความลบัของลกูค้าให้กบัผูบ้รหิาร	และพนกังานผูเ้กีย่วข้อง

น�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 พนักงาน

	 o	 บริษัท	สรรหา	คัดเลือก	และบรรจุพนักงาน	 โดยค�านึงถึงวุฒิ	ประสบการณ์	

ความสามารถ	เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งที่เหมาะสม	รวมทั้งส่งเสริมพนักงาน

ให้มโีอกาสก้าวหน้าในการท�างานอย่างเท่าเทยีมกนั	และมกีารก�าหนดนโยบาย

ดูแลค่าตอบแทน	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล,	การประกันอุบัติเหตุ	และสวัสดิการ

อืน่ๆ	ของพนกังาน	ไว้อย่างชดัเจน	รวมถงึการจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีเพ่ือ

ดูแลพนักงานในระยะยาว	

	 o	 บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการท�างานของ

พนักงาน	 และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน	 มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภยัเพือ่ควบคมุการตดิตัง้อปุกรณ์	และดแูลความปลอดภยัของพนกังาน	

แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	หรือการหยุดงานจากการท�างาน

	 o	 บรษิทัมนีโยบายในการพฒันาบุคลากรของบรษิทั	โดยส่งเสรมิให้พนกังานเข้า

อบรมในหลักสูตรต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 และมีการบันทึกประวัติการอบรมของ

พนักงานในแต่ละปี	เพื่อส่งสถิติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 o	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนไว้ในรายงานหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

 รัฐบาล 

	 o	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย	และระเบียบต่างๆ	ของหน่วย

งานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการจากภาค

รัฐ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 คู่ค้า 

	 o	 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน	 มีการคัดเลือกผู้ขายที่

เหมาะสมและมศัีกยภาพ	และเปิดโอกาสให้ผูค้้า/ผูข้ายรายใหม่	เข้ามาน�าเสนอ

สินค้า/บริการอย่างสม�่าเสมอ	

	 o	 บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้อย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษร	 อย่างไรก็ดี	 ที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่น

ในเงื่อนไข	สัญญา	ที่ท�าไว้กับบริษัทต่างๆ	เป็นอย่างดี

 คู่แข่ง

	 o	 บริษัท	 ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค	 บริษัทได้มีส่วนร่วมในการ

ก่อตั้งสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน	 (EMA)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างมาตรฐานงานด้าน	 Event	 ของไทยให้ได้คุณภาพ	 อีกทั้งเป็นการสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ	Event	Management	ให้

กับประชาชนที่สนใจ

 สังคม 

	 o	 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคม	ดังจะเห็นได้จากการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เช่น	การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายและสถานทีใ่นการด�าเนนิ

กิจการของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ	 ซึ่งเป็นแหล่งรวมประติมากรรมร่วม

สมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	 เปิดให้ประชาชนทั่วไป	 เข้าชมได้โดยไม่เสียค่า

ใช้จ่ายใดๆ,	การจัดงานที่แสดงถึงศิลปวัฒธรรมต่างๆ	และการสอดแทรกแนว

ความคิดในการจัดงานต่างๆ	เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย	

	 o	 แม้ว่าบรษิทัจะยังไม่มกีารด�าเนนิการด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน	

ISO	 แต่มีมาตรการรณรงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การขอความร่วมมือ

ให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน,	 การลดการใช้วัสดุท่ีท�าจากไม้น�าวัสดุ

อุปกรณ์	หรือน�าวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ�้า	เป็นต้น
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	 •	 บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย	 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	 โดยมีการประกาศแจ้งให้พนักงานรับทราบและตระหนัก

ถึงนโยบายดังกล่าว	

	 •	 บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต	 อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทให้

ความส�าคัญ	 และได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้า	 เพื่อให้คู่ค้าและพนักงานบริษัททราบ

ถึงนโยบายเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท	ทั้งนี้รวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่น

และจ่ายสินบนใดๆ	เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด	

	 •	 คณะกรรมการของบรษิทัได้ประเมินความเสีย่งจากการทจุรติ	และควบคมุดแูลเพือ่

ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งจัดท�าโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน	รวมถงึการก�ากบั

ดูแล	ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง	และให้ค�าแนะน�า	รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ	

เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่	ต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	ทัง้นีผ้ลการตรวจ

สอบภายในไม่พบจดุอ่อน	หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

เห็นว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และการก�ากับดูแลความเสี่ยงป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

	 •	 บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณี

ที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท	 โดยผ่านทาง	

Email	 Address:	 ir@cmo-group.com	 และบริษัทยังมีนโยบายแจ้งเบาะแสใน

กรณีที่พนักงานต้องการแจ้งเบาะแสผู้กระท�าผิดหรือพบการทุจริต	 สามารถแจ้ง

ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือส�านักเลขานุการของบริษัท	 โดยบริษัทมี

กระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง	และเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความ

ลับอย่างเคร่งครัด

	 •	 บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน	โดยประเมนิจากประสทิธภิาพในการ

ท�างานแต่ละคน	และผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ

	 •	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย	และระเบียบต่างๆ	ของหน่วยงานที่

ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 ท้ังด้านแรงงาน,	 ผู้บริโภค,	 การแข่งขันทางการค้า	 และ

สิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฏหมายในด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และไม่เคย

ถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุกาณ์

ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทัมนีโยบายให้ฝ่ายบริหารด�าเนนิการในเรือ่งเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน	ตรงต่อความเป็นจริง	เชื่อถือได้	สม�่าเสมอ	และทัน

ต่อเวลา	ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด	

	 •	 บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น	 โดยได้แจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

10	อนัดับแรก	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูการถอืหุน้ของกรรมการ	และผูบ้รหิารในรายงาน

ประจ�าปี	

	 •	 บริษทัได้เผยแพร่ข้อมลูแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�า

ปี	(56-2)	ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	และ	Website	ของบริษัท	ไม่เกิน	120	

วัน	นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี	

	 •	 รายงานประจ�าปีของบริษัทมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน	 และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 o	 วัตถุประสงค์	และเป้าหมายของบริษัท	

	 o	 ฐานะทางการเงิน	 และผลการด�าเนินงานมีการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงนิ	ปัจจยัทีม่ผีลต่อฐานะทางการเงิน	รวมทัง้การวิเคราะห์ภาวะ

อุตสาหกรรม	และศักยภาพการแข่งขันของบริษัท

	 o	 โครงสร้างของกลุม่ธรุกจิของบรษิทั	รวมถึงสดัส่วนการถือหุ้นในกลุม่โครงสร้าง

ธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน

	 o	 ความเส่ียงหลักในการด�าเนินงานของธุรกิจ	 ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	

และแนวทางการป้องกัน	หรือลดความเสี่ยงต่างๆ

	 o	 แนวทางการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 o	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อตัราเงินปันผลทีเ่สนอจ่าย	พร้อมเหตผุลและข้อมลู

ประกอบ

	 o	 รายชือ่	และประวตัขิองคณะกรรมการ	รวมถงึกรรมการอสิระ,	บทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 จ�านวนครั้งของการประชุม	

และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปีเป็นรายบุคคล	

	 o	 มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล	 และค่า

ตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง	ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ	และ

ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างเหมาะสม

เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ	

	 o	 ประวัติข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา	และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน

	 o	 เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสั่ง	หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั	โดยมรีายละเอยีดครบถ้วนทัง้

ชื่อบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	และมูลค่ารายการ	กรณีที่มีรายการ

ระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี

รายงานประจำาปี 256096 97บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 o	 นโยบายเกีย่วกบัการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ	โดยกรรมการและผูบ้รหิาร	4	

รายแรกนบัจากกรรมการผูอ้�านายการ	มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้

ส่วนเสียของตนเอง	และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ	และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์	และตลาดหลักทรพัย์	

พ.ศ	2551

	 o	 บรษิทัมนีโยบายให้กรรมการบรษิทัรายงานการซือ้-ขายหุน้/การถอืครองหลัก

ทรพัย์ของบรษิทัให้ท่ีประชุมกรรมการทราบ	และมกีารเปิดเผยการถือครองหุน้

ของกรรมการ	และผู้บริหารระดับสูง	ณ	ต้นปี	และสิ้นปี	และที่มีการซื้อขาย

ระหว่างปี

	 o	 งบการเงินของบริษัท	ที่ผ่านการรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข	จากผู้สอบบัญชีที่มี

ความเป็นอิสระ	และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ	และได้รับความเห็นชอบ

จาก	ก.ล.ต.	 รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงค่าสอบบัญชี	 และค่าบริการอื่นๆ	 (ถ้ามี)	

ไว้ในรายงานประจ�าปี

	 •	 นอกเหนือจากการแสดงข้อมูลผ่านรายการข้อมูลประจ�าปี	 (56-1)	 และรายงาน

ประจ�าปี	(56-2)	แล้ว	บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่อง

ทางอื่นๆ	เช่น

	 o	 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าท่ีในการติดต่อกับผู้ถือ

หุ้น	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	และบุคคลทั่วไป	เพื่อน�าเสนอ

ข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าบริษัท	 สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญได้

อย่างถูกต้อง	ทันเวลา	และมีความโปร่งใส

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

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ,	 เอกสารข่าวของบริษัท,	 งบการเงินของบริษัท,	

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท,	โครงสร้างองค์กร,	ข้อมูลคณะกรรมการและ

ผู้บริหาร,	ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์,	ข้อบังคับบริษัท,	หนังสือนัดประชุมผู้

ถือหุน้	และรายงานประจ�าปี	เป็นต้น	โดยจดัท�าตัง้ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ

	 o	 การให้ข่าว	 และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชวนถึงสภาวะการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 •	 ในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส	และรายปีล่าช้า	

รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.

หมวดที ่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีภาวะผู้น�า,	 วิสัยทัศน์	 มีคุณสมบัติหลาก

หลายทั้งในด้านมีประสบการณ์	 และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้	

	 •	 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร	มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการให้การด�าเนินงาน

ของบริษัท	เป็นไปตามตามด�าเนินการตามนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	และโครงสร้าง

การบริหารงานของบริษัทฯ	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อีกทั้งยังมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 และพนักงานมีจุดมุ่ง

หมายในทิศทางเดียวกัน	 โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท	

ทุกๆ	1-2	ปี	

	 •	 บริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ,	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดย

ก�าหนดให้กรรมการ	และพนักงานทุกระดับยึดถือพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัหิน้าทีต่ามภารกิจของบริษทัฯ	ด้วยความซือ่สตัย์	สจุรติ	อย่างมจีรยิธรรม	และ

คณุธรรม	เพือ่ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ทีก่�าหนดไว้	ทัง้นีม้กีารเปิดเผยคู่มอืดงักล่าว

ไว้ในเวปไซต์ของบริษัท

	 •	 คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	

	 •	 บรษิทัยงัไม่มนีโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ	อย่างไร

กต็ามเมือ่ถงึวาระท่ีกรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งเกนิ	9	ปี	บรษิทัเชือ่มัน่ว่า	กรรมการ

ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยังคงความเป็นอิสระ	 และสามารถช้ีแจงถึงเหตุผลใน

การขออนมุตัต่ิอผูถ้อืหุน้	เพือ่เลอืกกรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิ	9	ปี	เพือ่เป็น

กรรมการอิสระต่อไป

	 •	 ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ�านวน	 6	 ท่าน	 โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 ท่าน	

ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทุกท่าน	 รวมถึงวันที่ด�ารง

ต�าแหน่งของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 56-1	

และรายงานประจ�าปี

	 •	 กรรมการ	 หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท,	บริษัทย่อย,	บริษัทร่วม,	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย,	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	

ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั,	บรษิทัย่อย,	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

	 •	 คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 5	 ท่านมีประสบการณ์การ

ท�างานทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	และกรรมการท่านอืน่ทีม่พีืน้ฐานประสบการณ์

ด้านบัญชี	การเงิน	กฎหมาย	งานสถาปัตยกรรม	และบริหาร

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

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า	5	แห่ง

รายงานประจำาปี 256098 99บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 •	 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

อื่นมากกว่า	2	แห่ง

	 •	 คณะกรรมการมีบทบาทในการก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม

กฎเกณฑ์	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	 โดยในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 ไม่มีประวัติการกระท�าผิด

กฎ	ระเบียบ	ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 •	 บรษัิทยงัไม่มกีารจดัตัง้หน่วยงานก�ากบัการปฏบัิตงิาน	(Compliance	Unit)	อย่างไร

ก็ตาม	 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ที่คณะกรรมการต้องทราบ	และต้องปฏิบัติตาม

	 •	 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่าง

อิสระ	บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	โดยให้มีการรายงานผลการตรวจ

สอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง	และได้มกีารเปิดเผยชือ่	และประวติัของ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

	 •	 บรษัิทได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี	โดยมรีาย

ละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 o	 เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

	 o	 การประเมนิ	และการสอบทานระบบควบคมุภายในของบรษิทั	ผ่านทางหน่วย

งานตรวจสอบภายใน

	 o	 การทบทวน	 และพิจารณางบการเงิน	 ว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 และมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวงั	รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

	 o	 การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ	 กฎระเบียบ	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 o	 พิจารณาคัดเลือก	 และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ	 และมี

คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ	และได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.

	 o	 ข้อสรปุ/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนนิการในด้านต่างๆ	

โดยรวม

	 •	 บริษัทยังไม่มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่	อย่างไรก็ดี	คณะ

กรรมการได้มีการปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือก	 และเสนอบุคคลที่เหมาะสม	 และแจ้ง

ตลาดหลักทรัพย์	และ	กลต	ตามระเบียบที่ก�าหนด	

	 •	 บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ	 ณ	 การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระในครั้งแรก	 เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ,	 ประสบการณ์ในบริษัท

จดทะเบียน	และมีอิสระอย่างแท้จริง

	 •	 บรษิทัได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยมกีารสรปุข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท	รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

	 •	 บรษิทัได้สนบัสนนุให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ	ทีจ่ดัข้ึนส�าหรบักรรมการ	

ท้ังน้ีกรรมการของบริษัททุกท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการหน่วยงานจากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	

(IOD)	และมกีารเปิดเผยข้อมลูถงึหลกัสตูรท่ีกรรมการได้อบรมไว้ในรายงานประจ�าปี

	 •	 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม	 และให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	อันได้แก่	ผู้บริหาร,	เลขานุการบริษัท	และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 บริษัทได้ปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	มหาชน	ซึ่งก�าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมล่วงหน้าใน

แต่ละปี	และมีการนัดหมายประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	โดยในปี	2560	

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	4	ครั้ง	มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิด

เป็นค่าเฉลี่ย	95%	ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี

	 •	 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงก�าหนดวันประชุม	 พร้อมทั้งจัดส่งวาระ

การประชุม	 และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า	 5	 วันท�าการ	 โดยในการประชุมแต่ละครั้ง	 กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะ

แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างมีอิสระ	 บริษัทได้มีการก�าหนดองค์ประชุม

ขั้นต�่าในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง	 โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า	2	

ใน	3	ของคณะกรรมการทั้งหมด

	 •	 บริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ได้เป็น	

ผู้บริหาร	ซึ่งที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	มักใช้เวลาก่อนเข้าประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ	ในการปรึกษาระหว่างกันตามความจ�าเป็น	

รายงานประจำาปี 2560100 101บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 •	 บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้	และได้จดัท�าคูม่อืนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และได้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นพนักงานระดับผู้บริหารของแต่ละ

หน่วยงาน	 มีคุณอนันต์	 เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	 เป็นประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	 โดยได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน	และวิเคราะห์

ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา	พร้อมท้ังประเมินแนวโน้มทางธุรกิจท่ัวไป	

และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต	

	 •	 บริษัทมีการเปิดเผยถึงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในจากกรรมการตรวจ

สอบ	 และเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักในด�าเนินธุรกิจในแบบแสดงข้อมูลประจ�าป	ี

56-1	และรายงานประจ�าปี	56-2	

	 •	 คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บรษิทั	หลีกเลีย่งมใิห้เกดิรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์	อย่างไรก็ตาม

กรณีท่ีเกดิรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	บรษิทัได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว	 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบเพือ่พิจารณาให้ความเหน็	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้

เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการท�ารายการใดๆ	จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติท�ารายการนั้นๆ	

	 •	 บริษัทได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ	โดย

มีการแบ่งหน้าที่กับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน	 และได้เปิดเผยถึงเรื่องท่ีเป็น

อ�านาจอนมุตัขิองกรรมการในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี	56-1	และรายงานประจ�าปี	

	 •	 ปัจจุบนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	อย่างไรกด็คีณะกรรมการ

บรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ	และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทไว้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม	และสูง

เพยีงพอทีจ่ะดงึดูดและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบัตทิีต้่องการ	และมกีารเปิดเผยค่า

ตอบแทนของกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล	 ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนด	

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

บริหารแต่ละท่าน	รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัท	มาประกอบการพิจารณา

	 •	 บรษิทัได้จดัให้มเีลขานกุารประจ�าบรษิทั	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงิน	

และได้ผ่านการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานกุาร	ท�า

หน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการต้องทราบและ

ต้องปฏิบัติตาม	โดยมีการเปิดเผยประวัติ	ข้อมูลของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงาน

ประจ�าปี

	 •	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งประกอบไปด้วย	กรรมการที่มีความเป็นอิสระ

จ�านวน	3	ท่าน	มกีารเปิดเผยประวตั	ิและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบไว้

อย่างชดัเจน	โดยมปีระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ีจ่บการศกึษา,	มคีวามรู	้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชี	และการเงิน

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ได้มอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ช่วยในการสอบทานให้บรษัิท

มีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทาง

การปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทั้งนี้ครอบคลุม

ถึงการสอบทานงบการเงิน,	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี,	 การสอบทาน

ระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง,	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน,	การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต,	การพิจารณาคัด

เลือก,	เสนอแต่งตั้ง	หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก	และให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ	 อย่างน้อยหน่ึง

ครั้งต่อ	3	 เดือน	 ในปี	2560มีการประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	มีการเปิดเผยสถิติการเข้า

ประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ�าปี	 โดยในปีที่ผ่าน

มา	กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมคิดเป็นค่าเฉลี่ย	93%	ของการประชุมทั้งหมด

	 •	 ปัจจบุนับริษทัมเีพียงคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	

ยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	เช่น	กรรมการสรรหา,	กรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทน	 อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับเร่ืองดังกล่าว	

และอาจพิจารณาให้มีกรรมการชุดย่อย	เมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไปในอนาคต

	 •	 บรษัิทได้จดัตัง้กรรมการบรหิารความเส่ียง	ซึง่มีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	

และกรรมการท่านอื่นที่มาจากหัวหน้าสายงานต่างๆ	ของบริษัทจ�านวน	13	ท่าน

รายงานประจำาปี 2560102 103บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 •	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	6	ท่าน	โดยมีกรรมการ

อสิระจ�านวน	3	ท่าน	คดิเป็น	50%	ทัง้นีม้กีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ�านวน	1	ท่าน	

และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจ�านวน	5	ท่าน	คิดเป็น	83%	

	 •	 บริษัทได้ก�าหนดนิยามความเป็นอิสระท่ีใช้เป็นคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ	

โดยใช้เกณฑ์ที่ก�าหนดโดย	ก.ล.ต.	และได้เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี	56-1	

โดยกรรมการอิสระของบริษัท	เป็นบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ	ไม่มี

ความสมัพนัธ์กับผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่	และไม่ได้เป็นพนกังานของบรษิทั	จงึ

มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้จริง

	 •	 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงาน

ทางการเงิน	ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงในรายงานประจ�าปี

	 •	 ที่ผ่านมาบริษัทเคยให้สิทธิแก่ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือ

หุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้บริหาร	 และพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานในบริษัทมากกว่า	 5	 ปี	

ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจูงใจในระยะยาว	มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ	3	ปี	และ

ก�าหนดราคาการใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด	ณ	ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ	โดย

กระจายสิทธิตามความเหมาะสมเป็นล�าดับขั้นให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ	กัน	

	 •	 แม้ว่าบรษิทัยงัไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทจุรติ	แต่เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการบริษทัให้ความสนใจและมอบ

หมายให้ฝ่ายบรหิารศกึษาข้อมลู	ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการ

การควบคุมภายใน	 รวมถึงการก�ากับดูแล	 ตลอดจนประเมินความเสี่ยง	 และให้ค�า

แนะน�า	รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ	เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	ต่อคณะ

กรรมการบริษัทรับทราบ	 โดยท่ีผ่านมาบริษัท	 และผู้บริหารของบริษัทไม่มีกรณ	ี

การกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	ในความผดิ

เกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่กีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์	หรอืการบริหาร

งานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	ทุจริต	หรือผิดจริยธรรม

	 •	 บริษัทไม่เคยมีผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการ	

และไม่มีข่าวในทางลบเกี่ยวกับความล้มเหลวของการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของ	

คณะกรรมการ

8.1 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน
	

บริษัทมีข้อก�าหนดในการห้ามน�างบการเงิน	 หรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบต่อราคา	

หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีทราบ	 เปืดเผยเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง	

และห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง	 2	 สัปดาห์ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่ม	ี

ผลกระทบกบัราคาหลกัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน	และไม่ซ้ือขายหลกัทรพัย์นัน้ภายใน

เวลา	7	วัน	นับจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว	การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

ดังกล่าวถือเป็นการท�าผิดวินัยของบริษัท	

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8.2.1	ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี

บริษทัและบริษทัย่อย	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีนรอบปี	2560	ทีผ่่านมาให้แก่	บรษิทั	

เอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	เป็นจ�านวนเงินรวม	2,573,930	บาทp

หน่วย	:	บาท

	 ประเภทค่าตอบแทน	 ปี	2560	 ปี	2560	 	เพิ่มขึ้น	/	ลดลง	

	 	 (ประมาณการ)	 (จ่ายจริง)	 บาท	 	%

	ค่าสอบบัญชี	 	1,250,000	 1,528,700	 	278,700	 	18.23%

	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	 	810,000	 1,045,230	 	235,230	 	29.04%

	ค่าบริการอื่น	 -	 -	 	-	 	-

	รวม	 	2,060,000	 2,573,930	 	513,930	 	24.95%

8.2.2	ค่ำบริกำรอื่น

	-	ไม่มี
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9.1 นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทในเครือ โดยนอกจากประโยชน์ที่จะได้แก่

บริษัทแล้ว ยังได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ด้วย  

ดังเช่นกิจกรรมหลายๆอย่างท่ีบริษัทและพนักงานได้ร่วมกัน

ท�าในตลอดปีที่ผ่านมา

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 สิง่ทีบ่รษิทัยดึถอืมาตลอดคอื การท�าธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและ

เสมอภาคทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยส่งเสริม 

ให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและจรรยาบรรณใน

การด�าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ไม่แสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มี

ส่วนได้เสีย และรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม



 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในด้าน

ต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

	 1.	 กิจกรรมตรวจสุขภาพ	 โดยจัดโปรแกรมให้เหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน		

โดยให้โรงพยาบาลเดนิทางมาให้บรกิารตรวจสขุภาพถงึส�านกังาน	เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่พนักงาน	 และหากพนักงานท่านใดที่ไม่อยู่ในวันดังกล่าว	 ก็สามารถไปใช้บริการ	

ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ก�าหนดได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	

	 นอกจากนัน้	บรษิทัยงัได้มกีารเจรจาให้พนักงานได้รบัสทิธพิเิศษในการตรวจรายการ	

อื่นๆ	นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้	ในราคาพิเศษด้วย

	 2.	 จัดให้มีสวัสดิการพนักงานที่นอกเหนือจากที่กฏหมายก�าหนด	เช่น	สวัสดิการ

รักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	ประกันทันตกรรม	สายตา	รวมถึงประกัน

ชีวิตอุบัติเหตุหมู่	สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ	(แต่งงาน	อุปสมบท	เงินช่วยเหลือ

งานศพ)	

	 3.	 จัดหาแหล่งกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ	 และสวัสดิการที่จ�าเป็นใน

ด้านอื่นๆ	

	 4.	 ส่งเสริมการออมของพนักงานโดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจ

ให้กับพนักงาน

(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่
	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	ทัง้ระดบัภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจทุกหน่วย	

รบัทราบนโยบาย	และบอกต่อแก่พนกังานทกุระดบั	ในเรือ่งของการปฏบัิตตินอย่างตรงไป

ตรงมา	มีคุณธรรมและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด	ไม่ข้องเกี่ยวกับการ

ให้หรือรับของก�านัลใดๆ	ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

	 นอกจากนัน้	บริษทัฯ	ยงัได้จดัให้มจีดุตดิตัง้กล่องรบัความคดิเหน็เพ่ือเป็นอกีช่องทาง	

ในการรับข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์	และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต	เพื่อสื่อสาร

โดยตรงกับฝ่ายบริหาร	

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 	 บริษทัฯ	ปฏบัิตติามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครดัและเป็นธรรมต่อพนกังาน

ทกุคนอย่างเสมอภาคกนัไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา	ไม่กีดกนัหรอืให้สทิธิพิเศษหรอืเลือก

ปฏบิติักบัผูใ้ดผูห้นึง่เป็นกรณพีเิศษ	อนัเนือ่งมาจากความแตกต่างเร่ืองเช้ือชาต	ิศาสนา	เพศ	

อายุ	ภาษา	สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ	ตลอดจนฐานะทางสังคม	ความเชื่อทาง

สังคมหรือความคิดเห็นทางสังคม

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีใน

การท�างานร่วมกัน	 มีกระบวนการติดตาม	 และก�ากับดูแลไม่ให้การด�าเนินธุรกิจธุรกิจ	

ของบริษัทฯ	 และพนักงาน	 กระท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�า	 หรือละเลยการกระท�า	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

(4) การฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัดว่ีาพนักงานทกุคนคอืทรพัยากรทีมี่คุณค่า		ทีจ่ะผลกัดนัให้บริษัท

เติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงให้ความใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุก

คนอย่างเท่าเทียมกัน	 รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ	 เพื่อความ

ก้าวหน้าของตัวเอง	
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	 6.	 จดัให้มกิีจกรมส่งเสรมิความสมัพนัธ์ภายในองค์กร	 เช่น	

กจิกรรมปีใหม่	กจิกรรมท�าบญุตักบาตร		กจิกรรม	Outing	กจิกรรม	

Team	Building	ซึง่ถือเป็นการสร้างความสามคัคภีายในหน่วยงาน	

และท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกนัอีกด้วย

	 7.	 จัดให้มฟิีตเนสพร้อมผูเ้ชีย่วชาญคอยให้ค�าแนะน�า	ภายใน

พืน้ทีท่�างาน	พร้อมทัง้จดักจิกรรมอืน่	เช่น	การฝึกโยคะ	เพือ่สนบัสนุน

ให้พนกังานมสีขุภาพทีด่	ีแขง็แรง	เป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

และประหยดัเวลา	โดยสามารถใช้เวลาหลงัเลกิงานใช้บริการ	

	 5.	 สนับสนุนการอบรมสัมมนาของพนักงานท้ังในสถานท่ีและนอกสถานที่	 เพ่ือ

เพิ่มเติมความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ	 อาทิเช่น	 การจัดอบรมเพ่ิมเติมความรู้ใน

ด้านต่างๆ	จากผูบ้รหิารและเพือ่นพนกังานด้วยกนัเอง	เช่นการบรรยายสรปุกรณกีารส่งตวั

แทนไปดูงานในต่าประเทศ		กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างานและการซ้อมหนี

ไฟประจ�าปี
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ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

1.	พนักงาน

2.	ลูกค้า

3.	คู่ค้า

4.	เจ้าหน้ี	(ธนาคาร)

5.ผุ้ถือหุน้	นกัลงทุน

				และนักวเิคราะห์

6.	ชุมชนและสงัคม

7.	ส่ิงแวดล้อม

8.	คู่แข่งทางการค้า

ความคาดหวงั

-	 ความมัน่คง	และก้าวหน้าในอาชพี

-	 ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

-	 สวสัดกิารทีด่ี

-	 การพฒันาความรู้

-	 บรกิารท่ีดมีคีณุภาพ

-	 การรกัษาความลับ

-	 มรีะบบการจดัซือ้จดัจ้างท่ีดี

-	 ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้า

-	 ปฏบิตัต่ิอคูค้่าด้วยความเป็นธรรม

-	 ปฏบิตัติามเงือ่นไข	และข้อตกลง

-	 ผลตอบแทนทีด่ี

-	 มลูค่าหุ้น

-	 ปฏบิตัต่ิอผุถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีม

-	 การเจรญิเตบิโตของธรุกิจ

-	 ให้ความรูด้้านศิลปะ				

-	 ให้ความรูท้างวชิาการ

-	 มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	

	 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

-	 มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม

-	 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบั

	 ของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธกีาร

	 ทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม

แนวทางการเชือ่มโยง

-	 การจดักิจกรรม+สมัมนาต่างๆ

-	 การสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ

-	 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

-	 พดูคยุศกึษาความต้องการของลกูค้า

-	 ก�าหนดข้ันตอนการปฏบิตังิานทีด่มี	ี

	 มาตรฐาน

-	 ทมีจดัซ้ือ

-	 แลกเปลีย่นความคดิเหน็

	 ข้อเสนอแนะต่างๆ

-	 ถ่ายทอดความรู	้และช่วยพฒันา

	 ทกัษะการท�างาน

-	 เยีย่มชมกจิการ

-	 ส่งข้อมลูด้านต่างๆ

-	 ประชมุผู้ถอืหุน้

-	 รายงานประจ�าปี

-	 นกัลงทนุสมัพนัธ์

-	 Company	visit

-	 ศนูย์ประติมากรรมกรงุเทพ

-	 สือ่สารการลดใช้พลงังาน

	 ตามช่องทางต่างๆ

-	 รณรงค์ใช้อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน

-	 รายงานประจ�าปี

-	 ข่าวสารตามสือ่ต่างๆ

การตอบสนอง

-	 การปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีม

	 และเป็นธรรม

-	 จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี	

	 และสวสัดิการทีเ่หมาะสม

-	 จดัหาหลกัสตูรอบรมสมัมนาท่ี

	 เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าทีเ่พือ่การ	

	 พฒันาศกัยภาพของพนกังาน

-	 กจิกรรมสร้างความผกูพนัของ

	 พนกังาน

-	 	ท�างานให้สมบรูณ์มคีณุภาพ

-	 พฒันาประสทิธภิาพพนกังาน

-	 Technology	+	Innovation	+

	 	Idia	ใหม่ๆ

-	 ปฏบิตัติามข้อตกลงอย่างเคร่งคดั

-	 	มรีะบบการจดัซือ้	จดัจ้างทีด่โีปร่งใส	

	 ตรวจสอบได้

-	 ช�าระค่าสนิค้า/บริการ	ภายใน

	 ระยะเวลาทีก่�าหนด	

-	 ช�าระคืนเงนิกูต้ามก�าหนดเวลา

-	 ผลการด�าเนนิงานท่ีดมีกี�าไร

-	 การก�ากบัดแูลกิจการทีดี่

-	 ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีม

-	 	ทมีนักลงทนุสมัพันธ์

-	 เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส

-	 รบันกัศึกษาฝึกงาน

-	 ให้ความรูด้้านศิลปะ/งานจดังาน

	 Event

	

-	 ร่วมรณรงค์	การประหยดัพลังงาน

-	 ลดการใช้กระดาษ

-	 นโยบายการด�าเนนิธุรกจิ

	

	

	

ผลลัพธ์

-	 พนกังานมคีวามผกูพนัธ์ต่อองค์กร

-	 ลดอตัราการลาออกของพนักงาน

-	 พนกังานรูส้กึมคีวามมัน่คงและม	ี

	 ความสขุในการท�างาน

-	 ลกูค้าพึงพอใจในการให้บริการของ	

	 ของบรษิทั

-	 กลบัมาใช้บรกิารและกลายเป็น

	 ลกูค้าประจ�า

-	 พนัธมติรทางการค้า

-	 มคีูค้่าท่ีดี

-	 ด�าเนนิธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง

-	 ธรุกจิเตบิโตคูกั่น

-	 พนัธมติรทางการค้า

-	 ให้การสนบัสนนุบรษัิทฯ

	 อย่างต่อเนือ่ง

-	 ได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง

-	 ได้รบัความเชือ่ถือไว้วางใจ

	

	

-	 กจิการได้รบัการยอมรบัจาก

	 ชมุชน	/	สถานศกึษา

-	 มคีวามสัมพนัธ์ทีดี่ต่อชมุชน

-	 ได้รบัความสนใจเข้าร่วมงาน

	 จากคนรุ่นใหม่ๆ

-	 พนกังานใช้ทรพัยากรอย่าง

	 ประหยดั	รูค้ณุค่า

-	 บรษิทัสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

-	 การด�าเนนิธรุกิจอย่างมจีริยธรรม

	 โปร่งใส

ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก

(6) การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม
	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ	โดยค�านึงทั้ง

ระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	

 ภายในองค์กร 

1.	 มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม	เช่น	ปิดไฟ-น�้าเมื่อไม่ใช้		

ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน		การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน	

2.	 ล้างแอร์	ตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ	เป็นประจ�าสม�่าเสมอ	

3.	 เมือ่ซือ้อปุกรณ์ใหม่จะพจิารณาจากคณุสมบตักิารใช้งานและความสามารถใน

การประหยัดพลังงาน	

4.	 ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จ�าเป็น	

5.	 มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

6.	 อาคารส�านกังานประหยดัพลังงานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็นส่วน

ใหญ่	เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก	ลดการใช้ไฟฟ้า

 ภายนอกองค์กร

1.	 การเลือกใช้วสัดใุนการท�าโครงสร้างทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่อีกคร้ัง	หรอื

การเลอืกใช้อปุกรณ์ประเภททีส่ามารถดดัแปลงใช้ได้หลากหลายวตัถุประสงค์	

เช่น	การใช้จอ	LED	แทนการใช้ป้ายพลาสตกิ	โดยค�านึงการทิง้เป็นขยะให้น้อย

ที่สุด	

2.	 กรณีที่ต้องมีพนักงานในโครงการจ�านวนมาก	จะมีการตั้งจุดสวัสดิการอาหาร	

และน�้า	เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

	

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขนและสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	 เปิดกว้างให้กับ

พนักงานทุกคนที่มีโครงการต่างๆ	เพื่อมาน�าเสนอ	เพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานด้วย

กันเอง	ในปีที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ด้วยความร่วมมือกันเองของ

พนักงานทุกคน	 อาทิเช่น	 การบริจาคของให้กับสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า	 การท�าบุญ	 การ

ปรับปรุงบ้านพักเด็กก�าพร้า

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
	 สิง่ทีบ่รษิทัฯ	ค�านงึถงึตลอดเวลาทีผ่่านมาคอืการท�างานทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของลูกค้า	และไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม	ในหลายๆ	ครั้งในการจัดงาน	บริษัทจะ

เลือกใช้วัสดุ	อุปกรณ์	ที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่	เช่น	การใช้จอ	LED	เป็นฉาก	แทน

การใช้ไม้หรอืการใช้ป้ายพลาสตกิ	เพือ่ให้สามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่เรือ่ยๆ	และสามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ	

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน 
 และผู้มีส่วนเกีย่วข้องอืน่ๆ
	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อลกูค้า	นกัลงุทนุ	คูค้่า	พนกังาน	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆ	โดยเสมอภาค	โดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง

โปร่งในและทนัเวลา	รวมถงึสร้างมาตรฐานการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพือ่สร้างรายได้และก่อให้เกิดความยัง่ยนืต่อ

ธุรกิจมากกว่าการท�างานแต่ละงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว	บริษัทฯ	ยังยินดีให้ค�าปรึกษาและช่วยแก้ไขงาน	แม้จะ

ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ	ก็ตาม	ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ	ยึดถือและปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะคู่ค้า	(Partner)	ที่ดี	ไม่ใช่เพียงการรับจ้างท�างาน

 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	บริษัทฯ	ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย	8	กลุ่ม	คือ	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	ผู้ถือหุ้น	ชุมชน

และสังคม	สิ่งแวดล้อม	และคู่แข่งทางธุรกิจ
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	 ในปี	2560	ที่ผ่านมา	มีผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ	ณ	ถ.นวลจันทร์		ซอยนวลจันทร์	56	ทั้งบุคคลทั่วไป	นักเรียน	นักศึกษา	กว่า	3,800	คน	

และสาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	มีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น	33,336	คน

9.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม และสิง่แวดล้อม

9.2.1 การให้ความรู้ด้านศิลปะ
	 ศนูย์ประตมิากรรมกรุงเทพ	เป็นองค์กรส่งเสรมิด้านศลิปะของเอกชน	ด�าเนนิการในรปูขององค์กรแบบไม่หวงัผลประโยชน์ทางการ

เงนิ	จดัต้ังขึน้เพ่ือส่งเสริมศิลปะไทยโดยสะท้อนให้เห็นถงึพฒันาการและประวตัศิาสตร์ประตมิากรรมของไทย		เปิดให้บุคคลท่ัวไป	นกัเรยีน	

นักศึกษา	รวมถึงรายการต่างๆ	ที่มีความสนใจ	เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม	

ศูนย์ประตมิากรรมกรุงเทพอยูภ่ายใต้โครงการส่งเสรมิศลิปะเพือ่สงัคมของกลุม่บรษิทัซเีอม็โอ	ด้วยพืน้ทีจ่ดัแสดง	4,000	ตารางเมตร	โดย

จัดแสดงชิ้นงานศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์	จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจ�านวนชิ้นงานกว่า	200	ชิ้น	

	 ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพมคีวามมุง่มัน่ในการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และเผยแพร่งานศลิปะประตมิากรรมของไทย	โดยมกีารด�าเนนิ

งานในหลายรูปแบบ	 ทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานประติมากรรมไทย	 	 การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง	 และจัดโครงการ

นทิรรศการสาธารณะ	ปัจจบัุน	ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพได้ขยายสาขา	เพือ่ให้ประชาชนสามารถเยีย่มชมได้สะดวกมากข้ึน	โดยมสีาขา

ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ซึ่งจะมีการจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี			

ข้อมูลศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเพิ่มเติม  http://www.bangkoksculpturecenter.org

รายงานประจำาปี 2560114 115บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



9.2.2  การให้ความรู้ด้านวิชาการ 
	 เนื่องจาก	บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	คือ	ผู้น�าธุรกิจการตลาดแบบสร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการอีเว้นท์ด้วยการ

สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรชั้นน�าแห่งภูมิภาคอาเซียน	 โดยให้ความส�าคัญกับ”ความคิดสร้างสรรค์”	 ซ่ึงเป็นปรัชญาในการด�าเนิน

ธุรกิจมาใช้ในกระบวนการท�างานกว่า	 3	 ทศวรรษ	 ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่ว

ประเทศ	โดยมีคณะอาจารย์	และนักศึกษา	เข้ามาศึกษาดูกระบวนการท�างาน	และรับฟังบรรยายในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษา	อาทิเช่น	การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการงานอีเว้นท์,	การให้ความรู้ฝึกกระบวนความคิดสร้างสรรค์,	การให้ความรู้นวัตกรรมสื่อ

แบบครบวงจร	ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร	เป็นต้น		

	 กลุ่มบริษัท	CMO	 เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องที่	 2	 ให้กับกลุ่มนักเรียน	นักศึกษา	 โดยบริษัทฯ	จะจัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญใน

แต่ละประเภทงาน	มาเป็นวิทยากร	บรรยายลักษณะการท�างานให้กับนักศึกษา	 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรง	 เพิ่มเติมจากการเรียน	

การสอนในห้องเรยีน	น้องๆ	จะได้รับความรู้	ในการท�างานบรหิารจดังานอีเว้นท์	ตัง้แต่เริม่ออกแบบรปูแบบแนวคดิจนถึงขัน้ตอนการจดังาน			

การสรรหาอุปกรณ์	และบุคลากร		เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจท�างานในด้านนี้	ได้รับความรู้และเข้าใจในลักษณะงานและการท�างานจริงว่า

เป็นอย่างไร	

	 ในปี	2560	ที่ผ่านมามีคณะอาจารย์	และนักศึกษามากกว่า	30	สถาบัน	ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ที่มา

เยี่ยมชมดูกระบวนการท�างาน	และรับฟังการบรรยาย	 โดยในการจัดการบรรยาย	 ในแต่ละครั้ง	บริษัทฯ	 ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	
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Imaginia Playland

Town Hall

การควบคุมภายใน 
และการบริหาร
จัดการความเสีย่ง

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (In-

ternal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การ

ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ

บังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก�ากับดูแล, ก�าหนดมาตรการการควบคุม

ภายใน รวมถึงให้ค�าแนะน�าและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งสอบทาน

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานให้มีการรายงานทางการ

เงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 



คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ	ประกอบไปด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	และ

มผีูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเลขานกุารกรรมการตรวจสอบ	มกีารปฏบิตังิาน

อย่างเป็นอสิระตามขอบเขตความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการได้รบัมอบหมายให้ก�ากบัดแูล

ตามข้อก�าหนดที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	 (Audit	 Committee	

Charter)	โดยยดึหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน	คณะ

กรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายในท่ีดีผ่านทาง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ซึ่งมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ	นายวุฒิพันธ์	ธนะเมธา

นนท์	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 Internal	Audit	Director	 โดยกรรมการตรวจสอบได้เป็น

ผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง

ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระต่อหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้	โยกย้าย	เลิกจ้าง	

และพิจารณาผลการปฏบัิตงิานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามทีไ่ด้ปรากฎใน

กฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ	นอกจากนีผู้ต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

และเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความ	

รับผิดชอบและหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ,	 อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน,	

สอบทานด้านการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ	 และสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์	 อันเป็นผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี	 และเพื่อป้องกัน	

การทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการด�าเนินงานของบริษัท

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมพิจารณา

ความน่าเชือ่ถอืในความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ	และการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีง

พอให้เกิดความโปร่งใส	ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

ได้สรุปความเห็นว่า	 บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักของบรรษัทภิบาล	

และมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพียงพอ	ระบบการควบคมุภายในไม่มีรายการ

ที่เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระส�าคัญ

นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	 2560	 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน	

ของบริษัท	 ซึ่งไม่พบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไป

ตามมาตรฐาน,	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล,	 มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับ	

แผนธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ,	 มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

สายงาน	กระจายอ�านาจให้มีการสอบยันกันอย่างเป็นอิสระ	ด้านการประเมินความเสี่ยง		

ในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ	ได้จดัให้มกีารประชมุในระดับบรหิารเพือ่ติดตามประเมนิความเสีย่ง	

อย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง	 นอกจากนี้บริษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจาก

คุณภาพ,	ประสบการณ์	และความเหมาะสมต่อต�าแหน่งงาน	รวมทัง้มกีารจดัท�าแนวปฏบัิต	ิ

และคู่มืออ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ	 เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน,	 ประมวลรัษฎากร,		

กฎระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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ชือ่ – สกุล นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ 
อายุ 	 	 41	ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 Internal	Audit	Director

คุณวุฒิทางการศึกษา	 ปริญญาโท	:	Master	of	Commerce,	Major	in	Marketing,	

	 	 	 Minor	in	Accountanc,	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	

	 	 	 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 และการควบคุมภายใน,	ชมรมบริหารความเสี่ยง

	 	 	 และการควบคุมภายใน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

	 	 	 2557	:	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษทัจดทะเบียน,	กลต

	 	 	 2558	:	กลยทุธ์บรหิารความเสีย่ง	:	สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ

	 	 	 2560	:	แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

	 	 	 แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	(CAC)
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MICE Sustainability Forum 2017,
Sustainability as Business Model

by CMO

รายการ
ระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้น

สามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน

 ข้อมูลระหว่างกันรวมท้ังมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินในหวัข้อ 5 แล้วการท�ารายการระหว่างกนันี ้เป็นไปตามธรุกจิปกติ 

โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม



	 รายละเอียดและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ	หรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์	มีดังนี้

	 	 	 ถือหุ้นอัตราร้อยละ

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ลักษณะความสัมพันธ์	 2560	 2559

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	 6.99	 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	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 การร่วมค้า	 50.00	 50.00

บริษัท	ไร้ท์แมน	จ�ากัด	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	 -	 -

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 	-	 -	 12,500	 12,000

บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 14,600	 3,700

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 	-	 -	 103,100	 91,700

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 35,580	 -	 35,580	

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล

	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	35,580	 -	 35,580	 -

หัก	:	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (1,781)	 	-	 (1,781)	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล

	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 33,799	 -	 33,799	 -

	 -	 ลักษณะความสัมพันธ์	เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	แก่บริษัทย่อยที่มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	และกิจการร่วมค้า

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

และร้อยละ	5	ต่อปี	ส�าหรับกิจการร่วมค้า

11.2	 ขั้นตอนกำรอนุมัติเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยจะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับ	อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนท�า

รายการ	ทัง้นีข้ึน้กบัขนาดรายการตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	อย่างไร

ก็ตามรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ	ให้กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีในเร่ืองน้ันไม่มสีทิธอิอก

เสยีงหรอืลงคะแนนในเรือ่งนัน้	ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการดงักล่าวจะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ

อ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน	หรือบุคคลที่อาจมีความขัด

แย้ง	มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บรษิทัย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัหรอืได้รับมตทิีป่ระชมุคณะ

กรรมการบรษิทัทีก่รรมการอสิระเข้าร่วมประชมุ	และได้วางกรอบการพจิารณาชดัเจนแล้ว

11.3	 นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ	 จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว	 ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอน	 ตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

รายงานประจำาปี 2560126 127บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)
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Full Moon Live in Yangon : Myanmar

Visual Effect, Lighting, Sound System &
Special Effect Operated by PM Center

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน 
และการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส�าคัญ

ในปี 2560 กลุ่มบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีรายได้จากการบริการ

จ�านวน 1,362.24 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 ที่มีรายได้รวมจ�านวน 

1,199.65 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.55 ทัง้นีเ้นือ่งจากในปี 2560 ตลาด

โดยภาพรวมกลบัเข้าสูส่ภาวะปรกตแิล้ว ประกอบกับการจดังานในปี 2559 

น้อยกว่าปรกต ิมหีลายงานเลือ่นการจดังานมาอยู่ในปี 2560 ด้วย จงึท�าให้

ภาพรวมของตลาดการจัดงาน Marketing event ดีขึ้นมาก

โดยภาพรวมของทั้งปี 2560 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ทั้งนี้เป็นผล

มาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ดีขึ้นสอดคล้องกับสภาวะการณ์

เศรษฐกิจโลก ภาพรวมในด้านการเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลต่อตลาดการจัดงานดีข้ึน มีการผ่อนคลายกฏระเบียบต่างๆ 

มีความชัดเจนในหลายๆ เร่ือง จึงท�าให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลายของ

การใช้งบการตลาด เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตาหกรรมหลัก 

เช่น กลุ่มสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ การเงินการธนาคาร ค้าปลีก ซึ่งปรกติ

มีการจัดงบการตลาดอยู่แล้ว ส�าหรับปี 2560 ที่ผ่านมากลุ่มหลักๆ นี้ ยิ่ง

เพิ่มกิจกรรมการตลาดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลดีต่อธุรกิจให้บริการจัดงาน

ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในปี 2560 นั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.49 จากปี 2559 

โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอปุกรณ์และอกีส่วนหนึง่มาจากการให้เช่า

สถานที่ในการถ่ายท�าละครและโฆษณาต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

ส�าหรับฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,180.34 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่มี

สินทรัพย์รวม 1,180.55 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 712.84 ล้าน

บาท ณ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากปี 2559 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ 

725.74 ล้านบาท

การวิเคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ



รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ	ประจ�าปี	2560	เปรียบเทียบกับปี	2559	สามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ	ได้ดังนี้	

	 ประเภท	 ยอดขาย	(ล้านบาท)	 เปลี่ยนแปลง

	 ของรายได้	 2560	 2559	 %	 %

บริหารการจัดงาน	 679.85	 709.38	 -29.53	 -4.34%

บริการทางด้านอุปกรณ์	 637.97	 471.97	 166	 26.02%

สื่อมัลติมีเดีย	 	 22.63	 18.3	 4.33	 19.13%

สื่อการตลาดออนไลน์	 21.79	 0	 21.79	 100.00%

1.1 รายได้จากการให้บริการ

ในปี	2560	กลุม่บรษิทัฯ	มรีายได้จากการให้บรกิารเป็นจ�านวน	1,362.24	ล้านบาท	เพิม่ขึน้

จาก	1,199.65	ในปี	2559	เป็นจ�านวน	162.59	ล้านบาท	หรอืเพ่ิมข้ึนร้อยละ	13.55	ทัง้นีม้า

จากรายได้ท่ีเพิม่ข้ึนจากการจัดงานท่ีเพ่ิมข้ึนของทุกกลุม่อตุสาหกรรมตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว

ข้างต้น	โดยเฉพาะในไตรมาสที่	4	เป็นหลัก	ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมมากที่สุดของปี	

จากรายได้ตามประเภทธุรกิจแสดงการลดลงเล็กน้อยของรายได้จากส่วนบริหารการ

จัดงานในปี	 2560	 โดยมีการเพิ่มข้ึนในส่วนของงานบริการด้านอุปกรณ์เป็นหลัก	 ทั้งนี้

เนื่องจากการปรับตัวดีข้ึนของตลาดโดยรวม	ท�าให้มีการขยายตัวในส่วนการจัดกิจกรรม

มากขึ้น	 โดยเฉพาะงานประเภทให้เช่าอุปกรณ์ทั้งให้เช่ากับลูกค้าเองโดยตรง	และให้เช่า

กับผู้ให้บริการจัดงานรายอื่น	รวมถึงการให้บริการที่อยู่ในศูนย์การจัดนิทรรศการด้วย	จึง

ท�าให้รายได้ในส่วนการเช่าอุปกรณ์	 เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ	 ในปี	 2560	 รายได้ประเภท

สื่อมัลติมีเดียเพิ่มขึ้นจาก	 18.3	 ล้านบาท	 เพิ่มเป็น	 22.63	 ล้านบาท	 จากการได้รับงาน

โครงการใหญ่หลายโครงการ	นอกจากนี้	ในปี	2560	กลุ่มบริษัท	CMO	มีการจัดตั้งกิจการ

ใหม่	คือบริษัท	อิมเมจิเนีย	จ�ากัด	เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสวนสนุกเด็ก	จึงท�าให้มีราย

ได้หมวดนี้เข้ามาเพิ่มในปีนี้

โดยเพิม่จากปี	2559	ร้อยละ	6.58	ท้ังนีเ้นือ่งจากกจิการให้บรกิารจดังานมกีารปรบัตวั	และ

ปรบัเปลีย่นการให้บรกิาร	เพือ่ให้สอดกับช่วงเวลาดงักล่าว	รวมถงึกจิการใหม่ทีเ่ริม่ก่อตัง้ใน

ปี	2558	เริ่มมีรายได้เติบโตขึ้น	ตามแผนงานที่วางไว้	ส่วนรายได้บริการทางด้านอุปกรณ์มี

รายได้ลดลงจากปี	2558	จ�านวน	197.11ล้านบาท	หรอืคดิเป็นลดลงร้อยละ	29.46	สาเหตุ

หลักเป็นไปตามที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น	และธุรกิจสื่อมัลติมีเดียมีรายได้ในปี	2559	ลดลง

เล็กน้อยจากปี	2558	จาก	19.18	ล้านบาท	เป็น	18.30	ล้านบาท

	 	

1.	 ผลกำรด�ำเนินงำน
	 และควำมสำมำรถ
	 ในกำรท�ำก�ำไร	

1.2 ต้นทุนบริการและก�าไรขั้นต้น

ในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนบริการลดลงจากร้อยละ	83.2	 เป็นร้อยละ	76.6	ในปี	

2559	 สาเหตุหลักเนื่องมากจาก	 บริษัทฯ	 เริ่มมีการรณรงค์การควบคุมค่าใช้จ่ายในด้าน

ต้นทุนให้มปีระสิทธภิาพมากข้ึน	ซึง่มกีารท�าอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	2560	ทีผ่่านมา	และ

ถือว่าประสบผลส�าเร็จอย่างดี	ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นมาก	

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	ในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น	205.21	ล้านบาท	คิด

เป็นร้อยละ	15.1	ของรายได้รวม	ขณะทีปี่	2559	มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารจ�านวน	

205.90	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.2	 ของรายได้รวม	 ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี	 2560	 โดย

เป็นการลดลงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย	 เนื่องจากไม่มีการจัดงานประชาสัมพันธ์

ที่เป็นงานใหญ่	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังก�าหนดนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบริหาร

ต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา	 เพิ่มเติมจากการควบคุมต้นทุน

ดังที่กล่าวมาแล้ว

1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

ปี	 2560กลุ่มบริษัทฯ	 มีต้นทุนทางการเงินลดลงต่อเนื่องจากปี	 2559	 จากการบริหาร

จัดการสภาพคล่องด้านการเงินในหลายด้าน	 ทั้งเรื่องการบริหารจัดการรายได้และราย

จ่ายให้ระยะเวลาสอดคล้องกนัมากขึน้	และเลอืกใช้เครือ่งมือทางเงนิให้เหมาะสม	ท�าให้มี

ต้นทุนทางการเงินในปี	2560	จ�านวน	25.40	ล้านบาทลดลง	2.59	ล้านบาทจากปี	2559	

ที่มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	27.99	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	9.27	ซึ่งถือว่าเป็นการ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการตั้งส�ารอง/การด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ	นั้น	ในปี	2560	มีการตั้งส�ารองการ

ด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	ซึง่ผูส้อบบัญชแีละบรษิทัฯ	ได้ร่วมประเมนิโดยค�านึงถึง

รายได้และผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต	และตั้งส�ารองไว้อย่างเพียงพอแล้ว	
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1.5 ก�าไรสุทธิ

จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 ทั้งต้นทุนบริการ	 ค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหาร	 และต้นทุนทางการเงิน	 ส่งผลให้ในปี	 2560	 กลุ่มบริษัทฯ	 มี

ผลประกอบการก�าไรสุทธิ	 43.57	 ล้านบาท	 โดยแบ่งเป็นก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่จ�านวน	 36.19	 ล้านบาท	 และก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�านวน	 7.38	 ล้าน

บาท	เมื่อเทียบกับปี	2559	ที่มีผลขาดทุนสุทธิ	32.04	ล้านบาท	

ส�าหรับงบเฉพาะกิจการนั้น	ปี	2560	มีก�าไรสุทธิ	52.70	ล้านบาท	เมื่อเปรียบกับผลก�าไร

สุทธิ	42.07	ในปี	2559

1.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

	 	

		 2560	 2559

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 7.85	 -9.84

ในปี	2560	บริษัทฯ	มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ	7.85	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี	2559	ที่มีอัตราผลตอบแทนติดลบร้อยละ	9.84	

2.1 สินทรัพย์
	

ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	2560	กลุม่บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวม	1,180.34	ล้านบาท	แบ่งเป็น	สนิทรัพย์

หมุนเวียน	406.7	ล้านบาท	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน	773.7	ล้านบาท	เปรียบ

เทียบกับ	ณ	31	ธ.ค.	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	1,180.5	ล้านบาท	แบ่ง

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	324.1	ล้านบาท	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	856.4	ล้านบาท

สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนลดลงเล็กน้อย	จากการลดลงของหมวดทีด่นิ	อาคาร	และ

อปุกรณ์เป็นหลัก	เนือ่งจากมอีปุกรณ์ทีค่รบก�าหนดการค�านวณค่าเสือ่มราคาทกุปี	และอกี

ส่วนมาจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์บางส่วนที่มีการใช้งานน้อยออกไป	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน

การเก็บรักษา	 ท�าให้สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ยัง

คงมีการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

2.2 สินค้าคงเหลือ

บรษิทัฯ	มงีานระหว่างท�าในปี	2560จ�านวน	21.2	ล้านบาท	ซึง่เป็นงานทีบ่รษิทัและบริษทั

ย่อย	ให้บริการจัดงานระยะยาว	ซึ่งยังอยู่ระหว่างการจัดงาน	อยู่ระหว่างการส่งมอบและ

ตรวจรับ	รวมถงึสินค้าท่ีมไีว้เพ่ือจ�าหน่ายด้วยบางส่วน	ซึง่ไม่ใช่สนิค้าทีอ่าจมปัีญหาในเรือ่ง

ของสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพแต่อย่างใด

2.3 คุณภาพของลูกหนี้

		 2560	 2559

	อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	 4.19	 4.28

	ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	 87.10	 85.25

บรษิทัฯ	มนีโยบายการให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีก้ารค้าคอื	60	วนั	ส�าหรบัลกูค้าเอกชน	และอาจ

ใช้เวลาเพิม่ขึน้ได้	ในกรณีลกูค้าราชการ	ส�าหรับปี	2560	บริษทัฯ	มรีะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้เล็กน้อยจาก	85.25	วนัในปี	2559	เป็น	87.10	วนัในปี	2560	ซึง่ถือว่า

บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้	

ในปี	2560	บริษัทฯ	มีลูกหนี้คงค้างเกิน	12	เดือน	จ�านวน	23.89	ล้านบาท	ซึ่งเป็นลูกหนี้

ที่อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการจัดการของฝ่ายบริหาร	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	มีนโยบายการ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกต้องและเพียงพอ	เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

2.	 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

	 สินทรัพย์	 2560	 2559

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

	สินทรัพย์หมุนเวียน	 	406.7		 34.46%	 	324.1		 27.45%

	ที่ดินและอาคาร			 	460.1		 38.98%	 	482.0		 40.83%

	อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 	153.3		 12.99%	 	201.4		 17.06%

	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	160.2		 13.58%	 	173.0		 14.65%

	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	773.6		 65.54%	 	856.4		 72.55%

	รวมสินทรัพย์		 		 	1,180.3		 100.00%	 	1,180.5		 100.00%
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3.	 สภำพคล่อง
	 และควำมเพียงพอ
	 ของเงินทุนของบริษัท

		 2560	 2559

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 0.72	 0.61

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 1.52	 1.60

3.1 รายจ่ายเพือ่การลงทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บรษิทัฯ	มกีารลงทนุในอาคารส�านกังาน	คลงัสนิค้าและสตดิูโอ	ซึง่ด�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว

ในปี	2560	ซึง่กลุม่บริษทัฯ	มกีารทยอยจ่ายคนื	ท�าให้วงเงนิสนิเชือ่ลดลง	ส�าหรบัการลงทนุ

ในอปุกรณ์ด�าเนนิงานนัน้	บรษัิทฯ	ก�าหนดงบประมาณในการลงทุนต่อเนือ่งทุกปี	เพือ่รกัษา

ความเป็นผูน้�าในธรุกจิให้บรกิารเช่าอปุกรณ์	ท�าให้กลุม่บรษิทัฯ	ส่งผลให้	อตัราส่วนหนีส้นิ

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(D/E	Ratio)	ดีขึ้นจาก	1.60	เท่า	ในปี	2559	เป็น	1.52	เท่าในปี	2560	

3.2 ความพอเพียงของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก	0.61	เท่าในปี	2559	เป็น	0.72	เท่าในปี	2560	ทั้งนี้

เนื่องจาก	 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากกว่าส่วนของหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น	

จึงท�าให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นจากปีก่อนหน้า	ซึ่งเป็นผลดีกับกิจการ

3.3 ความสามารถในการช�าระหนี้  
 และการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่�าคัญ

บริษทัฯ	มวีงเงนิสนิเชือ่ท้ังระยะสัน้และระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ	วงเงนิสนิเชือ่ส่วนใหญ่

เป็นวงเงนิเพือ่การลงทนุในโครงการก่อสร้างอาคารส�านกังานและคลงัสนิค้า	วงเงนิสนิเชือ่

ดังกล่าวมไิด้ก�าหนดเงือ่นไขให้การด�ารงอตัราส่วนสภาพคล่องหรอือตัราหนีส้นิต่อทนุอย่าง

มีนัยส�าคัญ	และอีกส่วนคือวงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

3.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
	

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น	ณ	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	

467.50	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	จาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ซึ่งมีจ�านวน	454.80	ล้านบาท	

โดยเป็นการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผุ้ถือหุ้นเป็นหลัก

	 ในปี	2560	กลุ่มบริษัท	มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

•	 กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	115.87	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2559	

ที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	102.96	ล้านบาท	

•	 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ	60.55	ล้านบาท	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุ

เพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร	และเงินกู้ยืมในบริษัทย่อย

•	 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน	54.01	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นการ

จ่ายคืนเงินก็ยืมจากสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ	มองว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ	ในปี	2561	ยงัคงเป็นปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็น

หลัก	โดยปัจจัยภายนอกประเทศอาจส่งผลกระทบถึงปัจจัยภายในประเทศด้วยบางส่วน	

ซึง่จะส่งผลต่อธรุกจิการจดักจิกรรมการตลาด	อย่างไรก็ด	ีปัจจบัุนสภาวะการต่างๆ	ภายใน

ประเทศดขีึน้เป็นล�าดบัและเศรษฐกิจมกีารฟ้ืนตวัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก	เหน็ได้

จากระดบัความมัน่ใจของผู้บริโภคจากการส�ารวจมเีพิม่มากขึน้	ส่งผลให้กจิการต่างๆ	เพิม่

การท�ากจิกรรมการตลาดมากขึน้ด้วย	ซึง่เหน็ได้ชดัตัง้แต่ช่วงต้นปี	2561ทีผ่่านมา	โดยภาพ

รวมทั้งหมดนี้คาดว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2561นี้

ในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 ของภาครัฐในปี	 2561	 อาจจะไม่ได้ส่ง

ผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ	 แต่การใช้จ่ายภาครัฐเป็นการตุ้นเศรษฐกิจทาง

อ้อม	 ส่งผลให้บรรยากาศการบริโภคในภาพรวมดีข้ึน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดให้มากขึ้นไปด้วย	ซึ่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี	น่าจะท�าให้เกิด

การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน	

4.	 ปัจจัยที่มีผล
	 ต่อฐำนะกำรเงิน
	 หรือผลกำรด�ำเนินงำน
	 ในอนำคต

รายงานประจำาปี 2560134 135บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)
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Himmapan Avatar

360° All-Dimensional
Fantasy Live Show

		 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว	และด้วยความระมัดระวัง	บริษัทขอรับรองว่า	ข้อมูลดังกล่าวถูก

ต้องครบถ้วน	ไม่เป็นเท็จ	ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด	หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ	นอกจากนี้	บริษัทขอรับรองว่า

	 (1)	 งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ

เกี่ยวกับฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

	 (2)	 บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูทีด่	ีเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัทัง้ของบรษัิทและบรษิทั

ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

	 (3)	 บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว	 และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน	ณ	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561	ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว	

ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน	 รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระ

ทบต่อการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี	้เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัได้รับรองความถกูต้องแล้ว	บรษิทัได้มอบหมายให้	นายเสรมิคณุ	

คุณาวงศ์	 เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย	หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ	นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	ก�ากับไว้บริษัทจะถือว่า

ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	 	 	

 ชื่อ ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอ�านาจ นายเสริมคุณ	คุณาวงศ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
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Jeeb Seasons Concert

Management by
MUSE Corporation

Visual Effect, Lighting, Sound System
Operated by PM Center

งบการเงิน
บริษัท ซเีอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

ส�าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

รายงานของผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเหน็
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท  

ซีเอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดบั ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

และงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่รวมและงบก�าไรขาดทนุ

และก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้างต้นนี ้แสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั ซเีอม็โอ จ�ากดั 

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

ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการ

ด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การตรวจสอบงบการเงนิ	และข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนด

เหล่านี้	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเ่น้น
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ดังต่อไปนี้

	 ก.	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	29	บริษัทมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้องค่า

เสียหาย	ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

	 ข.	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	30	ในปี	2560	กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ

การประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต�่าไปของปีก่อน	โดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง	

ดังนั้นงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	1	มกราคม	2559	และงบก�าไรขาดทุน

และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ที่แสดงเปรียบเทียบ	จึงได้มีการ

ปรับปรุงย้อนหลังจากผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุด	 ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปีปัจจบุนั	ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านีม้าพจิารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	

ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ความเสี่ยง

ในระหว่างปี	2556	ถึง	2560	กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารจ�านวน	2	หลัง	และลงทุนในอุปกรณ์ด�าเนิน

งานอย่างต่อเนือ่ง	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	กลุม่บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ	

และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ	รวมจ�านวน	387.10	ล้านบาท	การลงทุนดงักล่าวเป็นผลให้กลุม่บรษัิทจะ

ต้องวางแผนการบริหารการเงินเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ	ในสัญญาเงินกู้

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดของกลุม่กจิการทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิาร	โดยพจิารณาความเหมาะสม

ของสมมติฐานที่ส�าคัญของประมาณการดังกล่าว	เช่น	พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการรายได้และต้นทุน

บริการเปรียบเทียบกับรายได้และต้นทุนบริการในอดีต	วิเคราะห์อัตราการเติบโตของรายได้และต้นทุนบริการ	สุ่ม

ทดสอบประมาณการของรายได้กับสัญญาที่ลงนามแล้ว	 วิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการ	 และพิจารณา

ความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของกลุ่มบริษัท

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	7	กลุ่มบริษัท	มีลูกหนี้การค้าเกินก�าหนดช�าระ	12	เดือน	และลูกหนี้การค้า

รอเรียกเก็บเกินก�าหนดเรียกเก็บ	12	เดือน	รวมจ�านวน	36.74	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระดังกล่าว

อยูร่ะหว่างการตดิตามทวงถามจากกลุม่บรษิทั	โดยสาเหตกุารจ่ายช�าระล่าช้าส่วนใหญ่เนือ่งจากอยูใ่นกระบวนการ

ตรวจสอบการรบัมอบงานบรกิารของลกูค้า	ฝ่ายบรหิารต้องประเมนิมลูค่าสทุธิทีค่าดว่าจะได้รบัของลกูหน้ีการค้าดัง

กล่าว	โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรายงานอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีการค้ารอเรียกเก็บ	

ประเมินความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้การค้าโดย

	 -	 ตรวจสอบฐานะการเงินของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บท่ีเกินก�าหนดช�าระ	 12	 เดือน	

และตรวจสอบการรับช�าระเงินหลังวันสิ้นงวด	

	 -	 ตรวจสอบการอนุมัติสัญญาจ้างจากผู้ว่าจ้าง	และ

	 -	 ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานหรือหลักฐานการจัดงานที่เกิดขึ้น	

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สุ่มรายการลูกหนี้การค้าคงเหลือเกินก�าหนดเรียกเก็บ	 12	 เดือน	 ที่ส�าคัญเพื่อส่งหนังสือ

ยืนยันยอดลูกหนี้การค้า	 และตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้หลังวันสิ้นงวดส�าหรับลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บที่เกิน

ก�าหนดช�าระ	12	เดือน	

ข้อมลูอืน่
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วย	ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบัญชทีีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีนัน้	ซึง่คาดว่ารายงาน

ประจ�าปี	จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้

ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ

ขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่า	ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	

ข้าพเจ้าต้องส่ือสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรบัผดิชอบของผู้บริหารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลต่องบการเงนิ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบ

การเงินทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน	ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนิน

งานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�าเนนิงานหรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

ต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัท

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่า	งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือ	ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการ

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 -	 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม

และงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิี

การตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้	และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะ

สมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น

สาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 -	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

	 -	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

	 -	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร

และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าว

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง	

หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้า

ขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รับจนถงึวันทีใ่นรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

	 -	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการ

เงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลู

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 -	 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกิจการภายในกลุม่

หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการ

ก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่บรษิทั	ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบแต่

เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ	ทีส่�าคญั	ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ

สอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการ

ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบั

ความเป็นอสิระและได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกับความสมัพนัธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้า

เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ

เรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล

ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	9445

บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จ�ากัด

กรุงเทพฯ	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 	 	 งบกำรเงินรวม	 	 	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม		 1	มกราคม

	 	 2560	 2559	 2559	 2560	 2559	 2559

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์	

สินทรัพย์หมุนเวียน	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 17,900,682.41	 18,630,996.41	 31,097,943.29	 1,949,232.05	 3,285,970.95	 7,088,321.25

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 5,	7	 367,596,953.61	 272,011,130.62	 289,246,990.62	 167,470,380.55	 197,515,126.10	 196,670,749.58

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

	 	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 5,	8	 -	 -	 -	 4,582,048.11	 -	 -

	 เงินปันผลค้างรับ	 5	 -	 -	 -	 25,241,803.17	 11,821,243.31	 -

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

	 	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 -	 -	 103,100,000.00	 91,700,000.00	 59,000,000.00

	 สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 9	 21,165,502.31	 33,461,535.79	 15,982,888.88	 10,215,878.41	 14,642,585.12	 13,740,177.60

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 406,663,138.33	 324,103,662.82	 336,327,822.79	 312,559,342.29	 318,964,925.48	 276,499,248.43

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

	 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน	 16,	19	 8,249,161.19	 13,388,447.56	 13,113,114.54	 966,521.58	 959,461.84	 751,322.25

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	 5,	8	 -	 -	 -	 14,417,183.34	 -	 -

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล

	 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 33,798,701.70	 -	 -	 33,798,701.70	 -	 -

	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 10	 12,904,326.23	 42,603,810.10	 8,149,751.86	 48,999,800.00	 54,999,800.00	 8,749,950.00

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	 11	 -	 -	 -	 169,449,400.00	 161,449,600.00	 161,449,600.00

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 12,	16,	19	 613,438,421.60	 683,487,149.71	 723,104,289.59	 78,398,342.74	 119,884,911.98	 142,785,594.70

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 13	 5,867,803.40	 6,241,535.50	 8,935,165.11	 1,820,000.00	 6,241,535.50	 8,935,165.11

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

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 14,	30,	31	 6,972,007.75	 13,185,683.38	 14,232,322.64	 5,713,304.52	 12,086,956.71	 12,823,282.13

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 15	 87,806,198.24	 92,900,289.26	 70,277,754.99	 67,329,149.09	 69,497,823.12	 49,322,351.29

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 773,672,479.40	 856,442,774.80	 842,448,258.02	 420,892,402.97	 425,120,089.15	 384,817,265.48

รวมสินทรัพย์	 	 1,180,335,617.73	 1,180,546,437.62	 1,178,776,080.81	 733,451,745.26	 744,085,014.63	 661,316,513.91

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 	 	 งบกำรเงินรวม	 	 	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม		 1	มกราคม

	 	 2560	 2559	 2559	 2560	 2559	 2559

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

หนี้สินหมุนเวียน	

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 	 จากสถาบันการเงิน	 16	 296,510,976.38	 237,475,810.23	 273,347,591.37	 191,710,575.40	 175,065,507.51	 205,799,835.94

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 5,	17	 202,866,042.66	 204,677,863.21	 193,914,813.97	 105,007,103.20	 133,591,316.57	 129,482,793.44

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

	 	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 18	 14,873,984.91	 21,771,202.81	 26,586,526.55	 294,184.07	 242,965.74	 688,669.62

	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 19	 35,497,270.20	 58,360,247.80	 49,164,511.99	 14,260,626.20	 20,946,309.42	 10,836,000.00

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

	 	 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 5	 -	 -	 -	 3,000,000.00	 -	 12,000,000.00

	 เงินปันผลค้างจ่าย	 	 11,470,985.75	 11,740,064.97	 -	 -	 -	 -

	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 -	 -	 252,276.36	 -	 -	 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 561,219,259.90	 534,025,189.02	 543,265,720.24	 314,272,488.87	 329,846,099.24	 358,807,299.00

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

	 ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 10	 24,582,399.55	 31,495,975.58	 6,997,814.93	 -	 -	 -

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	สุทธิ	 18	 18,619,207.03	 19,934,947.81	 17,501,801.17	 730,495.31	 595,206.08	 54,468.87

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	สุทธิ	 19	 55,087,598.24	 90,340,401.76	 135,164,249.65	 22,437,765.24	 36,453,924.76	 43,862,635.00

	 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 14,	31	 26,255,707.99	 25,543,731.54	 28,183,886.00	 -	 -	 -

	 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 20,	30	 27,071,057.00	 24,397,404.00	 21,554,544.00	 7,851,248.00	 7,239,108.00	 6,658,003.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 151,615,969.81	 191,712,460.69	 209,402,295.75	 31,019,508.55	 44,288,238.84	 50,575,106.87

รวมหนี้สิน	 	 712,835,229.71	 725,737,649.71	 752,668,015.99	 345,291,997.42	 374,134,338.08	 409,382,405.87
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หมายเหตุ	 2560	 2559	 2560	 2559

	 5,	25	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”

รายได้จากการให้บริการ	 	 1,362,236,516.89	 1,199,652,862.74	 575,560,573.00	 637,645,953.10

ต้นทุนการให้บริการ	 	 (1,043,273,172.47)	 (998,014,981.02)	 (443,396,825.20)	 (551,582,033.91)

ก�าไรขั้นต้น	 	 318,963,344.42	 201,637,881.72	 132,163,747.80	 86,063,919.19

รายได้อื่น	 	 14,205,224.68	 13,595,577.14	 24,846,935.64	 31,183,203.30

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 (6,511,240.50)	 (15,039,600.95)	 (2,021,586.48)	 (8,091,475.59)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 30	 (198,702,557.03)	 (190,861,060.68)	 (108,168,989.87)	 (103,635,772.13)

ต้นทุนทางการเงิน	 	 (25,396,767.01)	 (27,992,236.72)	 (14,073,382.70)	 (14,139,792.38)

รายได้เงินปันผล	 11	 -	 -	 26,640,466.53	 51,421,027.31

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 10	 (36,259,595.76)	 (11,795,741.77)	 -	 -

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	 	 66,298,408.80	 (30,455,181.26)	 59,387,190.92	 42,801,109.70

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 14,	30	 (22,724,648.54)	 (1,584,608.59)	 (6,690,716.31)	 (736,325.42)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี	 	 43,573,760.26	 (32,039,789.85)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน	

	 ก�าไรจากการตีราคาที่ดิน	-	สุทธิภาษีเงินได้	 	 -	 4,029,861.31	 -	 -

“รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ

	 	 ขาดทุนในภายหลัง”	

	 ก�าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้า	 10	 16,108,349.39	 -	 -	 -

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 59,682,109.65	 (28,009,928.54)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)	

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 36,194,337.39	 (43,357,869.15)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 7,379,422.87	 11,318,079.30	 -	 -

	 	 	 	 	 	 43,573,760.26	 (32,039,789.85)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 52,302,686.78	 (41,745,690.43)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 7,379,422.87	 13,735,761.89	 -	 -

	 	 	 	 	 	 59,682,109.65	 (28,009,928.54)	 52,696,474.61	 42,064,784.28

	

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 0.14	 (0.18)	 0.21	 0.17

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(หุ้น)	 	 255,462,733	 247,278,722	 255,462,733	 247,278,722

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 	 	 งบกำรเงินรวม	 	 	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 หมายเหตุ	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม	 1	มกราคม	 31	ธันวาคม	 31	ธันวาคม		 1	มกราคม

	 	 2560	 2559	 2559	 2560	 2559	 2559

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 “ปรับปรุงใหม่”

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 ทุนเรือนหุ้น	 21

	 ทุนจดทะเบียน

	 หุ้นสามัญ	255,462,733	หุ้น	มูลค่า	

	 	 หุ้นละ	1	บาท	 	 255,462,733.00	 255,462,733.00	 	 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	 	 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	 	 93,569,476.36	 93,569,476.36	 55,779,669.16	 93,569,476.36	 93,569,476.36	 55,779,669.16

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

	 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	 	 303,380.88	 303,380.88	 -	 -	 -	 -

	 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

	 จัดสรรแล้ว

	 ส�ารองตามกฎหมาย	 22	 13,504,539.40	 10,869,715.71	 8,748,059.30	 13,504,539.40	 10,869,715.71	 8,748,059.30

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 30	 (42,356,048.91)	 (41,428,159.28)	 27,018,937.25	 25,622,999.08	 10,048,751.48	 (6,926,805.42)

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 10	 129,490,042.79	 113,381,693.40	 111,769,514.68	 -	 -	 -

	 รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 454,881,266.25	 437,065,982.80	 402,556,508.12	 388,159,747.84	 369,950,676.55	 251,934,108.04

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 11	 12,619,121.77	 17,742,805.11	 23,551,556.70	 -	 -	 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 467,500,388.02	 454,808,787.91	 426,108,064.82	 388,159,747.84	 369,950,676.55	 251,934,108.04

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,180,335,617.73	 1,180,546,437.62	 1,178,776,080.81	 733,451,745.26	 744,085,014.63	 661,316,513.91
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 งบกำรเงินรวม

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 	 	 	 ส่วนลดมูลค่า	 	 	 	 	 ก�าไร

	 	 	 	 จากการซื้อ	 การเปลี่ยน	 จัดสรรแล้ว	 	 ส่วนเกินทุน	 จากการเปลี่ยน	 รวมองค์	 รวม

	 	 ทุนเรือนหุ้นที่	 ส่วนเกินมูลค่า	 เงินลงทุน	 แปลงของส่วนได้	 ส�ารอง	 	 จากการ	 สัดส่วนการถือหุ้น	 ประกอบอื่นของ	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส่วนได้เสียที่ไม่

	 หมายเหตุ	 ออกและช�าระแล้ว	 หุ้นสามัญ	 ในบริษัทย่อย	 เสียในบริษัทย่อย	 ตามกฎหมาย	 ยังไม่จัดสรร	 ตีราคาสินทรัพย์	 ในกิจการร่วมค้า	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 บริษัทใหญ่	 มีอ�านาจควบคุม	 รวม

	 	 	 	 	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	 	 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

ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 (16,681,261.93)	 -	 -	 -	 (16,681,261.93)	 (938,591.27)	 (17,619,853.20)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	-	หลังปรับปรุง	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 4,907,142.73	 303,380.88	 10,869,715.71	 (41,428,159.28)	 113,381,693.40	 -	 113,381,693.40	 437,065,982.80	 17,742,805.11	 454,808,787.91

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	:

	 ส�ารองตามกฎหมาย	 	 22	 -	 -	 -	 -	 2,634,823.69	 (2,634,823.69)	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 เงินปันผลจ่าย		 	 	 23	 -	 -	 -	 -	 -	 (34,487,403.33)	 -	 -	 -	 (34,487,403.33)	 (10,411,068.11)	 (44,898,471.44)

	 การเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	-	สุทธิ	 11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 300.00	 300.00

	 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	 11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (2,092,338.10)	 (2,092,338.10)

	 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 -	 -	 -	 -	 -	 36,194,337.39	 -	 16,108,349.39	 16,108,349.39	 52,302,686.78	 7,379,422.87	 59,682,109.65

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 4,907,142.73	 303,380.88	 13,504,539.40	 (42,356,048.91)	 113,381,693.40	 16,108,349.39	 129,490,042.79	 454,881,266.25	 12,619,121.77	 467,500,388.02

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 	 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

ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด	 30	 -	 -	 -	 -	 -	 (14,783,721.96)	 -	 -	 -	 (14,783,721.96)	 (746,491.64)	 (15,530,213.60)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	-	หลังปรับปรุง	 	 194,333,185.00	 55,779,669.16	 4,907,142.73	 -	 8,748,059.30	 27,018,937.25	 111,769,514.68	 -	 111,769,514.68	 402,556,508.12	 23,551,556.70	 426,108,064.82

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	:

	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 	 	 21	 61,129,548.00	 39,734,206.40	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 100,863,754.40	 -	 100,863,754.40

	 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน	 21	 -	 (1,944,399.20)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (1,944,399.20)	 -	 (1,944,399.20)

	 ส�ารองตามกฎหมาย	 	 22	 -	 -	 -	 -	 2,121,656.41	 (2,121,656.41)	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 เงินปันผลจ่าย		 	 	 23	 -	 -	 -	 -	 -	 (22,967,570.97)	 -	 -	 -	 (22,967,570.97)	 (19,540,280.97)	 (42,507,851.94)

	 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	 11	 -	 -	 -	 303,380.88	 -	 -	 -	 -	 -	 303,380.88	 (3,380.88)	 300,000.00

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง	 11	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 (851.63)	 (851.63)

	 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 -	 -	 -	 -	 -	 (43,357,869.15)	 1,612,178.72	 -	 1,612,178.72	 (41,745,690.43)	 13,735,761.89	 (28,009,928.54)

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	 (41,428,159.28)	 113,381,693.40	 -	 113,381,693.40	 437,065,982.80	 17,742,805.11	 454,808,787.91
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม

	 	 ทุนเรือนหุ้น	 ส่วนเกินมูลค่า	 จัดสรรแล้ว

	 หมายเหตุ	 ที่ออกและช�าระแล้ว	 หุ้นสามัญ	 ส�ารองตามกฎหมาย	 ยังไม่จัดสรร	 รวม

	 	 	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 10,869,715.71	 14,750,392.28	 374,652,317.35

ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด	 30	 -	 -	 -	 (4,701,640.80)	 (4,701,640.80)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	-	หลังปรับปรุง	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 10,869,715.71	 10,048,751.48	 369,950,676.55

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	:

	 ส�ารองตามกฎหมาย	 22	 -	 -	 2,634,823.69	 (2,634,823.69)	 -

	 เงินปันผลจ่าย		 	 23	 -	 -	 -	 (34,487,403.32)	 (34,487,403.32)

	 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 -	 -	 -	 52,696,474.61	 52,696,474.61

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 13,504,539.40	 25,622,999.08	 388,159,747.84

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	 	 194,333,185.00	 55,779,669.16	 8,748,059.30	 (2,593,508.62)	 256,267,404.84

ผลสะสมจากการปรับปรุงข้อผิดพลาด	 30	 -	 -	 -	 (4,333,296.80)	 (4,333,296.80)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559	-	หลังปรับปรุง	 	 194,333,185.00	 55,779,669.16	 8,748,059.30	 (6,926,805.42)	 251,934,108.04

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	:

	 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	 	 21	 61,129,548.00	 39,734,206.40	 -	 -	 100,863,754.40

	 ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน	 21	 -	 (1,944,399.20)	 -	 -	 (1,944,399.20)

	 ส�ารองตามกฎหมาย	 22	 -	 -	 2,121,656.41	 (2,121,656.41)	 -

	 เงินปันผลจ่าย		 	 23	 -	 -	 -	 (22,967,570.97)	 (22,967,570.97)

	 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 	 -	 -	 -	 42,064,784.28	 42,064,784.28

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	 	 255,462,733.00	 93,569,476.36	 10,869,715.71	 10,048,751.48	 369,950,676.55
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บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	:	

	 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	 5,139,286.37	 (275,333.02)	 (7,059.74)	 (208,139.59)

	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 20,000,000.00	 24,200,000.00	 78,900,000.00

	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 (20,000,000.00)	 (35,600,000.00)	 (111,600,000.00)

	 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 (35,580,000.00)	 -	 (35,580,000.00)	 -

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -	 4,178,306.44	 1,396,174.46	 300,000.00

	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 -	 -	 (9,999,700.00)	 -

	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 -	 (46,249,850.00)	 -	 (46,249,850.00)

	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน	 	 -	 -	 13,219,906.67	 39,599,784.00

	 ซื้อสินทรัพย์ถาวร	 	 (52,488,303.49)	 (43,268,152.65)	 (801,070.42)	 (4,162,609.90)

	 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (1,820,000.00)	 -	 (1,820,000.00)	 -

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 24,195,133.93	 8,631,523.25	 12,778,791.76	 748,000.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (60,553,883.19)	 (76,983,505.98)	 (32,212,957.27)	 (42,672,815.49)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	:	

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	 	 59,035,166.15	 (35,871,781.14)	 16,645,067.89	 (30,734,328.43)

	 เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	 	 (9,762,725.03)	 (30,064,214.45)	 (263,492.44)	 (731,134.90)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 13,000,000.00	 -	 20,000,000.00	 9,000,000.00

	 เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 (13,000,000.00)	 -	 (17,000,000.00)	 (21,000,000.00)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 -	 20,000,000.00	 -	 20,000,000.00

	 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 	 (58,115,781.12)	 (55,628,112.08)	 (20,701,842.74)	 (17,298,400.82)

	 เงินปันผลจ่าย	 	 (45,167,550.65)	 (30,767,786.97)	 (34,487,403.32)	 (22,967,570.97)

	 เงินสดรับช�าระจากการเพิ่มทุน	 	 -	 98,919,355.20	 -	 98,919,355.20

	 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	 	 300.00	 300,000.00	 -	 -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (54,010,590.65)	 (33,112,539.44)	 (35,807,670.61)	 35,187,920.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	 	 1,300,783.71	 (7,137,213.93)	 (1,336,738.90)	 (3,802,350.30)

เงินสดลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 (2,031,097.71)	 (5,329,732.95)	 -	 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันต้นปี	 	 18,630,996.41	 31,097,943.29	 3,285,970.95	 7,088,321.25

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี	 	 17,900,682.41	 18,630,996.41	 1,949,232.05	 3,285,970.95

	

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน	

	 ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน	 	 1,549,766.35	 27,682,037.35	 450,000.00	 826,168.23

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการขาย

	 สินทรัพย์ระหว่างปี	 	 -	 -	 18,999,231.45	 -

	 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลงระหว่างปี	 	 (48,032.30)	 (524,200.11)	 (48,032.30)	 (667,463.80)

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

	 หน่วย	:	บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

	 	 	 “ปรับปรุงใหม่”	 	 “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	:	

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	 	 66,298,408.80	 (30,455,181.26)	 59,387,190.92	 42,801,109.70

ปรับกระทบก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)	

	 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 107,386,928.62	 113,692,515.60	 17,777,112.02	 29,548,938.50

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	 	 97,209.82	 111,275.34	 -	 -

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 6,181,406.69	 96,481.90	 3,020,032.69	 -

	 (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 (1,282.39)	 434,271.26	 603,725.54	 (300,000.00)

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 -	 -	 6,000,000.00	 -

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 (5,446,774.59)	 (5,669,083.83)	 (623,992.37)	 (381,311.84)

	 ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายตัดบัญชี	 	 4,310,860.30	 1,221,858.06	 -	 -

	 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 3,027,912.75	 2,842,860.00	 612,140.00	 581,105.00

	 รายได้เงินปันผล	 	 -	 -	 (26,640,466.53)	 (51,421,027.31)

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 36,259,595.76	 11,795,741.77	 -	 -

	 ตัดรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้กิจการร่วมค้า	 2,634,661.47	 24,498,210.64	 -	 -

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	 	 25,396,767.01	 27,992,236.72	 14,073,382.70	 14,139,792.38

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์	

	 และหนี้สินด�าเนินงาน	 	 246,145,694.24	 146,561,186.20	 74,209,124.97	 34,968,606.43

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง	

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 (100,097,014.17)	 17,119,378.10	 28,806,011.16	 (844,376.52)

	 งานระหว่างท�า	 	 12,296,033.48	 (17,478,646.91)	 4,426,706.71	 (902,407.52)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 34,882,136.71	 8,532,774.34	 16,107,389.68	 (18,798,444.90)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 	 (1,712,663.25)	 12,573,271.91	 (28,548,920.80)	 4,775,986.93

	 เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 191,514,187.01	 167,307,963.64	 95,000,311.72	 19,199,364.42

	 จ่ายช�าระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 	 (354,260.00)	 -	 -	 -

	 จ่ายดอกเบี้ย	 	 (25,396,767.01)	 (27,992,236.72)	 (14,060,642.97)	 (14,139,792.38)

	 จ่ายภาษีเงินได้	 	 (49,897,902.45)	 (36,356,895.43)	 (14,255,779.77)	 (1,377,026.93)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 115,865,257.55	 102,958,831.49	 66,683,888.98	 3,682,545.11
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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	 2560	 2559

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 ไทย	 ให้เช่าสื่ออุปกรณ์	รับงานด้านติดตั้งภาพ	 99.99	 99.99

	 	 	 แสง	เสียง	และเอฟเฟค

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

	 	 	 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 ไทย	 รับจ้างติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	 40.00	 40.00

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 ไทย	 ให้บริการจัดงานในรูปแบบของงานเลี้ยงส่วนบุคคล	 56.99	 56.99

	 	 	 งานแต่งงาน	งานวันเกิด	

	 	 	 และการจัดงานเลี้ยงในรูปแบบอื่นๆ

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	 ไทย	 ให้เช่าสื่ออุปกรณ์	รับงานด้านติดตั้งภาพ	 -	 39.99

	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 	 	แสง	เสียง	และเอฟเฟค

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

	 บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	 ไทย	 สวนสนุกและธีมปาร์ค	 100.00	 -

	 เมื่อวันที่	18	มกราคม	2560	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ	บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	จ�านวน	99,997	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100	บาท	

เรียกช�าระแล้ว	100	บาทรวมเป็นเงินลงทุน	จ�านวน	10	ล้านบาท

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ	และได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่	18	พฤษภาคม	2560

ข)	 บริษัทฯ	 น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ	 มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯ	สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

	 งบการเงินของบริษัท	เอ็กโปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	และบริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้

ว่าบริษัทฯ	จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ	50	เนื่องจากบริษัทฯ	มีอ�านาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว

	 ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคุม	คือ	จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสินทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ	และ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

	 บริษัทฯ	จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

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

ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 จาก	“บริษัทจ�ากัด”	 เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	

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

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

2.	 เกณฑ์กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย	(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”)	รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	 (“สภาวิชาชีพบัญชี”)	 และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

	 การแสดงรายการในงบการเงนิ	ได้ท�าขึน้เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าลงวนัที	่11	ตลุาคม	2559	ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

	 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย	และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท	ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

จดัท�ารายงานในประเทศ	ดงันัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย	บรษิทัได้จดัท�างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดย

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

	 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ	ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ	สินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	การประมาณและข้อสมมติฐาน

มาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆทีผู่บ้รหิารมคีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมน้ัน	ซึง่ไม่อาจอาศยัข้อมลูจาก

แหล่งอืน่และน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนดจ�านวนสนิทรพัย์และหนีสิ้นนัน้ๆ	ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการต้ังข้อสมมตฐิานต่อมลูค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

	 ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ	การปรับประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึใน

งวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน	หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ	และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดใน

อนาคต	หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต
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	 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินแสดงมลูค่าตามยอดคงค้างสทุธ	ิหักด้วยดอกเบีย้รบัรอตดับัญชแีละรายได้ค่าบริการทีเ่กีย่วข้องรอตดับญัชแีละ

หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ถ้ามี)

งานระหว่างท�า

	 ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	จะบันทึกเป็นงานระหว่างท�า	โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลด

เงินลงทุนในการร่วมค้า

	 เงินลงทุนในการร่วมค้า	แสดงตามวธีิส่วนได้เสยีในงบการเงินรวมและแสดงตามวธิทุีนหักค่าเผือ่การด้อยค่า	(ถ้าม)ี	ในงบการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็น	“ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน”	ในส่วนของผู้

ถือหุ้น	โดยจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่	ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่	24	มีนาคม	2558	และวันที่	8	กันยายน	2559	โดยวิธีราคา

ตลาด

	 อาคาร	และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้	:-

	 	 	 	 อายุการให้ประโยชน์	(จ�านวนปี)

อาคาร	 	 	 20	-	30

ส่วนปรับปรุงอาคาร	 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�าเนินงานที่เป็น

นวัตกรรมใหม่ที่มีการซื้อในระหว่างปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น

	 กลุม่บรษิทัตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรพัย์

นัน้	และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิการด้อยค่า	กลุม่บริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่าย

และวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของกลุ่มบริษัทได้แก่	 ลิขสิทธิ์ตัวหนังสือ	 ลิขสิทธิ์เพลง	 ลิขสิทธิ์ภาพ	 และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	3	-	5	ปี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง	(ปรับปรุง	2559)	รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่	1	มกราคม	2560	มาถือปฏิบัติ	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค�าและค�าศพัท์	การตคีวามและการให้แนวปฏิบตัิ

ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ

การเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2560)	 จ�านวนหลายฉบับ	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่	

1	 มกราคม	 2561	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน

	 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ	จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

3.	 นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

	 รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ	งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ	รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ	รายได้จากงานที่เสร็จ

แล้วและยังไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า

	 รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ	 โดยถือตามสัดส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับต้นทุน

ประมาณของงานนั้นๆ	รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ	ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุนในงบก�าไรขาดทุน

	 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้างดูแลงานด้านติดตั้ง	ภาพ	แสง	เสียง	และเอฟเฟคต่างๆ	รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

	 รายได้จากการให้เช่า	รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 รายได้จากการบริการรับจ้างท�าสไลด์	มัลติวิชั่น	วีดีโอ	มัลติมีเดีย	และคอมพิวเตอร์	กราฟฟิค	รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า

	 รายได้จากการบริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

	 ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างท�า

	 ต้นทุนการให้บริการของงานที่แล้วเสร็จ	บันทึกโดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลดและเงินที่ได้รับคืน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด	ได้แก่	เงินสดในมือ	และเงินฝากธนาคารทุกประเภท	และเงินฝากประจ�าที่มี

วันครบก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 โดยประมาณจากประสบการณ์ในการ

เก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
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ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 กลุม่บรษัิทบนัทกึภาษเีงินได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐัโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษตีาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน	 ณ	 วันสิ้นรอบ	

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเกี่ยวข้องน้ัน	 โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้	ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ	

ตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ	ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯ	

จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 กลุม่บรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบัญชีของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่า

ตามบัญชีดังกล่าว	หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ	จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

	 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษท่ีีเกิดขึน้เก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บนัทึกโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 รายการบัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัท่ีเกิดรายการ	สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงนิตรา

ต่างประเทศที่มียอดคงเหลืออยู่	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ก�าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	 ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดัง

กล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	(ผู้ร่วมในตลาด)

	 ณ	 วันท่ีวัดมูลค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม	ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรับสนิทรัพย์

หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์	และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิทีจ่ะ

วัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

	 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน	แบ่งออกเป็นสามระดับตาม

ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

สัญญาเช่าการเงิน

	 สัญญาเช่าทรัพย์สินโดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่าทรัพย์สิน	 จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการ

เงิน	 สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่า	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง	 ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว	ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบ

ก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า	 ทรัพย์สินท่ีจัดหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สิน

นั้น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผู้ให้เช่าทรพัย์สินจดัเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน	

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

	 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

	 โครงการสมทบเงิน

	 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	 เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของพนักงาน	

โดยการประมาณจ�านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่นกังานจะได้รับจากการท�างานให้กบักลุม่บรษัิทตลอดระยะเวลาท�างานถงึปีท่ีเกษียณ

อายงุานในอนาคตตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถกูคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั	อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทน

ของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น	การประมาณการหนีส้นิดงักล่าวค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)

	 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	ส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

จะรบัรูท้นัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่	ส่วนผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

ประมาณการหนี้สิน

	 กลุม่บริษัทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกดิภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรอืจากการอนมุาน

อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตี	ภาระผกูพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรพัยากรเพือ่จ่ายช�าระภาระผูกพนัและสามารถประมาณ

การจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ	รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

	 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน	ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	ซึง่ต้องอาศัยข้อสมมตฐิานต่างๆ	

ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯ	 มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	 ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้อง

ร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้อง

เสียไปในอนาคต

ค่าความนิยม

	 ในการบันทกึและวดัมลูค่าของค่าความนยิม	ณ	วนัทีไ่ด้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั	ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการ	

กระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์	หรอื	หน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด	รวมท้ังการเลอืกอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในการ

ค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
	 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ	มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม	หรือมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 	 	 ถือหุ้นอัตราร้อยละ

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ลักษณะความสัมพันธ์	 2560	 2559

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	 56.99

บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 -	 39.99

บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 บริษัทย่อย	 69.99	 69.99

บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 การร่วมค้า	 39.29	 50.00

บริษัท	ไร้ท์แมน	จ�ากัด	 ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	 -	 -

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 ก�าไร	(ขาดทนุ)	ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไร	(ขาดทนุ)	สุทธสิ�าหรบัปี	ด้วยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่าย

และช�าระแล้วระหว่างปี

เครื่องมือทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า	และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว

4.	 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
	 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

ลูกหนี้แต่ละราย	โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น	เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

	 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

สินค้าคงเหลือนั้น	โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ขายสินค้านั้น	และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

สัญญาเช่า

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ	ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารใช้งานและมลูค่าซากเมือ่เลิกใช้งานของ

อาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการใช้งาน	และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหาก

คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้	ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

	 ในการพิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า	บริษัทฯประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมค้าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าคาดว่าจะได้รับในอนาคตซ่ึงถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดท่ี

ก�าหนดโดยผู้บริหารของบริษัทฯ	 ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงินที่สะท้อนแผนทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมค้า	โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการค�านวณหามูลค่าดังกล่าวคืออัตราการเติบโต	และอัตราส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย	โดยมูลค่าที่ได้

จากประมาณการทางการเงนิดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนือ่งจากภาวะการแข่งขนั	แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได้	โครงสร้างต้นทุน	ภาวะ

อุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 200	 3

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 33,612	 21,057	 8,025	 8,064

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 33,612	 21,057	 8,225	 8,067

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (4,400)	 -	 (1,239)	 -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 29,212	 21,057	 6,986	 8,067

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 5,297	 11,217

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 3,709	 1,887

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 -	 7

	 บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	 -	 -	 1,760	 -

	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 -	 10

	 บริษัท	ไร้ท์แมน	จ�ากัด	 1,512	 -	 1,485	 -

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1,512	 -	 12,251	 13,121

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 -	 5

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 204	 204	 204	 204

รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 204	 204	 204	 2,558

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (204)	 -	 (204)	 -

รวมดอกเบี้ยค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 -	 204	 -	 2,558

	 บริษัทฯ	 มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญ

และ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน	ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ	และบุคคลและกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้	บริษัทฯ	มีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

บริษัทย่อย

	 รายได้จากการบริการ	 -	 -	 2,226	 5,119

	 รายได้เงินปันผล	 -	 -	 26,640	 51,421

	 รายได้อื่นๆ	 -	 -	 15,954	 18,033

	 ดอกเบี้ยรับ	 -	 -	 8,453	 6,586

	 ต้นทุนบริการ	 -	 -	 67,212	 58,339

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 -	 -	 1,976	 4,359

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 -	 -	 82	 201

กิจการร่วมค้า

	 รายได้จากการบริการ	 12,788	 61,086	 -	 13,008

	 ดอกเบี้ยรับ	 -	 204	 -	 204

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

	 รายได้จากการบริการ	 12,305	 7,560	 -	 -

	 ต้นทุนบริการ	 13,370	 27,356	 13,370	 27,000

บริษัทฯ	มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกก�าไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

	 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น	 57,668,837.85	 51,260,049.34	 28,728,648.03	 26,289,136.00

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	 1,121,364.00	 1,067,442.00	 408,072.00	 390,719.00

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ	 58,790,201.85	 52,327,491.34	 29,136,720.03	 26,679,855.00

รายงานประจำาปี 2560162 163บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

	 	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 -	 -	 91,700	 59,000	

	 	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -	 20,000	 35,600	 111,600	

	 	 ลดลงระหว่างปี	 -	 (20,000)	 (24,200)	 (78,900)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 -	 -	 103,100	 91,700	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจการร่วมค้า

	 	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 -	 -	 -	 -

	 	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 35,580	 -	 35,580	 -

	 	 ลดลงระหว่างปี	 -	 -	 -	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 35,580	 -	 35,580	 -

	 	 หัก	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (1,781)	 -	 (1,781)	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 33,799	 -	 33,799	 -

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

ส�าหรับกิจการร่วมค้า

	 บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่กิจการร่วมค้า	มีก�าหนดการช�าระคืนเมื่อทวงถาม	ผู้บริหารคาดว่าจะไม่เรียกเก็บในระยะเวลาอันใกล้นี้	จึงจัดประเภท

รายการเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในปี	2560	บริษัทหยุดรับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า	เมื่อค้างช�าระดอกเบี้ย

เกินกว่า	3	เดือน

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 13,600	 -

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 3,997	 3,997

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 7,645	 7,824

รวมเงินปันผลค้างรับ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 25,242	 11,821

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	 -	 -	 18,999	 -

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	กิจการ

	 ที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 18,999	 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 12,500	 12,000

	 บริษัท	โมเมนตัม	เอส	จ�ากัด	 -	 -	 14,600	 3,700

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 -	 -	 103,100	 91,700

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	 35,580	 -	 35,580	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 35,580	 -	 35,580	 -

หัก	:	ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (1,781)	 -	 (1,781)	 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและ

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 33,799	 -	 33,799	 -

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้องกันดังนี้
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	บริษัทฯ	มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย (อัตราดอกเบี้ย 5% - 6.5% ต่อปี)

	 	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 -	 -	 -	 12,000

	 	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -	 -	 7,000	 9,000

	 	 ลดลงระหว่างปี	 -	 -	 (4,000)	 (21,000)

	 	 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 -	 3,000	 -

กรรมการ

	 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	 -	 -	 -	 -

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 13,000	 -	 13,000	 -

	 ลดลงจากบริษัทย่อยที่ขาย	 (13,000)	 -	 (13,000)	 -

	 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 -	 -	 -	 -

รวมเงินกู็ระยะสั้น	จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 3,000	 -

6.	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินสดในมือ	 342,000.00	 343,615.00	 70,000.00	 85,000.00	

เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย์	 14,630,503.69	 16,352,513.04	 1,840,534.28	 3,139,273.18	

เงินฝากธนาคาร	-	กระแสรายวัน	 2,928,178.72	 1,934,868.37	 38,697.77	 61,697.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 17,900,682.41	 18,630,996.41	 1,949,232.05	 3,285,970.95

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 8,370	 6,800

	 บริษัท	ดิอายส์	จ�ากัด	 -	 -	 7,485	 6,333

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 3,325	 3,893

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

รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 29,125	 19,180	 45,916

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 -	 159

	 บริษัท	มิวส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 -	 -	 980	 -

รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 980	 159

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	พีเอ็ม	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 -	 -	 164	 -

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 164	 -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	 -	 -	 13	 -

รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 13	 -

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด

	 (อัตราดอกเบี้ย	5%	-	6.5%	ต่อปี)	 -	 -	 3,000	 -

รวมเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 3,000	 -
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	 ลูกหนี้การค้า	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 354,341.20	 5,775,405.13	 200,197.00	 -

	 เกินก�าหนดช�าระ

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 14,794,335.75	 5,612,231.11	 5,350,000.00	 -

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 8,465,847.89	 4,319,376.00	 -	 2,714,376.00

	 เกิน	12	เดือน	 9,997,086.56	 -	 2,675,000.00	 -

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 33,611,611.40	 21,057,012.24	 8,225,197.00	 8,067,051.00

ลูกหนี้การค้าอื่นๆ

	 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 193,661,121.10	 132,953,126.08	 99,771,792.45	 97,027,599.96

	 เกินก�าหนดช�าระ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 75,141,328.60	 44,036,368.14	 8,537,759.43	 25,464,981.41

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 4,838,487.24	 13,819,609.35	 1,035,632.34	 9,139,239.00

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 3,691,548.15	 1,756,064.89	 -	 1,250,725.29

	 เกิน	12	เดือน	 23,831,966.88	 25,154,631.68	 13,196,153.79	 13,411,651.79

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ	-	อื่นๆ

	 ยังไม่ครบก�าหนดการเรียกเก็บ	 26,891,299.45	 29,327,114.63	 20,996,909.45	 26,526,381.63

	 เกินก�าหนดการเรียกเก็บ

	 น้อยกว่า	3	เดือน	 109,140.00	 2,084,860.72	 -	 1,907,780.00

	 ค้างช�าระ	3	-	6	เดือน	 4,599,798.00	 554,450.00	 4,599,798.00	 79,200.00

	 ค้างช�าระ	6	-	12	เดือน	 92,000.00	 644,600.64	 92,000.00	 644,600.64

	 เกิน	12	เดือน	 2,911,548.30	 5,646,989.78	 2,814,717.58	 2,814,717.56

รวมลูกหนี้การค้าอื่น	 335,768,237.72	 255,977,815.91	 151,044,763.04	 178,266,877.28

	 รวม		 369,379,849.12	 277,034,828.15	 159,269,960.04	 186,333,928.28

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (30,300,869.70)	 (26,948,661.52)	 (17,014,416.02)	 (15,775,681.63)

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 339,078,979.42	 250,086,166.63	 142,255,544.02	 170,558,246.65

7.	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 33,611,611.40	 21,057,012.24	 8,225,197.00	 8,067,051.00

	 ลูกหนี้การค้าอื่น	 335,768,237.72	 255,977,815.91	 151,044,763.04	 178,266,877.28

รวมลูกหนี้การค้า	 369,379,849.12	 277,034,828.15	 159,269,960.04	 186,333,928.28

	 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (30,300,869.70)	 (26,948,661.52)	 (17,014,416.02)	 (15,775,681.63)

	 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ	 339,078,979.42	 250,086,166.63	 142,255,544.02	 170,558,246.65

ลูกหนี้อื่น

	 ลูกหนี้อื่น	 6,759,868.56	 2,364,998.64	 5,059,615.26	 766,774.36

	 ลูกหนื้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 1,512,385.00	 -	 12,251,397.19	 13,120,688.69

	 เงินล่วงหน้าพนักงาน	 4,921,026.42	 5,048,062.39	 1,718,011.31	 2,780,237.45

	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 3,814,337.29	 3,967,695.06	 1,548,982.00	 1,519,898.82

	 เงินมัดจ�าซื้อสินค้า	 633,491.79	 1,400,591.05	 -	 -

	 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด	 8,544,522.03	 8,080,614.52	 4,149,313.75	 5,517,344.45

	 ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 204,109.58	 204,109.58	 204,109.58	 2,558,283.56

	 ลูกหนี้กรมสรรพากร	 1,881,324.54	 184,966.12	 109,746.12	 -

	 อื่นๆ		 967,149.56	 1,190,057.63	 424,445.90	 740,327.12

รวมลูกหนี้อื่น	 29,238,214.77	 22,441,094.99	 25,465,621.11	 27,003,554.45

	 หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (720,240.58)	 (516,131.00)	 (250,784.58)	 (46,675.00)

รวมลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 28,517,974.19	 21,924,963.99	 25,214,836.53	 26,956,879.45

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 367,596,953.61	 272,011,130.62	 167,470,380.55	 197,515,126.10
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8.	 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	–	สุทธิ
	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	2560	 2559

ไม่เกิน	1	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะได้รับ	 6,000,000.00	 -

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี	 (1,417,951.89)	 -

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 4,582,048.11	 -

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะได้รับ	 16,154,000.00	 -

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี	 (1,736,816.66)	 -

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 14,417,183.34	 -

	 เมือ่วันที	่1	กมุภาพนัธ์	2560	บรษิทัฯ	ได้ตกลงท�าสญัญาขายอุปกรณ์ในการด�าเนนิงานให้กบับรษิทัย่อยแห่งหนึง่	มลูค่าทีจ่ะได้รบัตามสญัญา

ทั้งหมด	36.65	ล้านบาท	โดยแบ่งช�าระงวดที่	1	จ�านวน	6	ล้านบาท	ภายในวันที่	15	กุมภาพันธ์	2560	งวดที่	2	จ�านวน	4	ล้านบาท	ภายในวัน

ที่	28	กุมภาพันธ์	2560	งวดที่	3-55	ช�าระทุกวันที่	5	ของเดือน	งวดละ	0.50	ล้านบาท	ช�าระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์	2560	และงวดที่	56	

ช�าระส่วนที่เหลือจ�านวน	0.15	ล้านบาท	บริษัทฯ	บันทึกก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ตามสัญญาดังกล่าว	ในงวดสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	

จ�านวน	0.58	ล้านบาท	และบริษัทฯ	ทยอยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของสัญญาในอัตราดอกเบี้ย	8.375%	ต่อปี	

ในงบการเงินเฉพาะ

9.	 สินค้ำคงเหลือ	–	สุทธิ
	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

สินค้าส�าเร็จรูป	 952,926.89	 928,256.44	 -	 928,256.44

งานระหว่างท�า	 21,074,957.98	 33,243,272.35	 10,215,878.41	 13,714,328.68

สินค้าระหว่างทาง	 -	 152,389.56	 -	 -

รวมสินค้าคงเหลือ	 22,027,884.87	 34,323,918.35	 10,215,878.41	 14,642,585.12

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

รวมสินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 21,165,502.31	 33,461,535.79	 10,215,878.41	 14,642,585.12
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	 ข้อมูลทางการเงินของ	บริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 	2560	 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 179	 2,119

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 28,632	 24,851

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 254,614	 291,740

หนี้สินหมุนเวียน	 	 209,242	 189,036

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 41,335	 44,466

	 หน่วย	:	พันบาท

	 	2560	 2559

งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายได้รวม	 	 	 14,139	 -

ขาดทุนสุทธิ		 	 (82,360)	 (23,591)

	 การกระทบยอดข้อมูลสรุปทางการเงินข้างต้น	ไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 	2560	 2559

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 32,848	 85,208

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า	(ร้อยละ)	 39.2857%	 50%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 12,904	 42,604

หัก	ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 (24,582)	 (31,496)

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 (11,678)	 11,108

 การลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า

	 เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2560	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	ของบริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก	110	ล้านบาท	เป็น	140	ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญจ�านวน	300,000หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท	เป็นจ�านวนเงิน	30	ล้านบาท	

ให้แก่บริษัท	โชว์	แอสเซท	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	มีผลท�าให้ภายหลังการเพิ่มทุน	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	ลดลงจากร้อยละ	50	เป็นร้อยละ	

39.29	โดยบันทึกผลก�าไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าจ�านวน	16.11	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	โดยบริษัทฯ	ได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2560

	 บรษัิทฯ	ได้บนัทกึก�าไรจากการเปลีย่นสดัส่วนเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมค้า	และรายการตดัก�าไรระหว่างกันในอปุกรณ์คงเหลอืของการร่วมค้า	

เป็นก�าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2560	ดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	 ก�าไรจากการ

	 ก่อนเปลี่ยน	 หลังเปลี่ยน	 เปลี่ยนสัดส่วน

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 24,124	 54,124

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า	(ร้อยละ)	 50%	 39.2857%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า	 12,062	 21,263

หัก	ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 (32,235)	 (25,328)

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 (20,173)	 (4,065)	 (16,108)

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในบริษัท	ซีเอ็มโอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากัด	ดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม

	 	2560	 2559

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหว่างปี	 38,900,392.58	 11,795,741.77

ตัดก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 (2,640,796.82)	 -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 36,259,595.76	 11,795,741.77
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 ในระหว่างปี	2560	และ	2559	มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ดังนี้

	 บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ	และได้คืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่	18	พฤษภาคม	2560

	 ณ	วันที่จ�าหน่ายหุ้น	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	แสดงตามรายการดังต่อไปนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 3,427

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 111

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (51)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 (2,092)

สินทรัพย์สุทธิ	 	 1,395

เงินสดที่ได้รับทั้งหมด	 1,396

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ออกไป	 (3,427)

เงินสดจ่ายทั้งหมด		 (2,031)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 1

	 เมื่อวันที่	18	มกราคม	2560	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ	บริษัท	อิเมจิเนีย	จ�ากัด	จ�านวน	99,997	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100	บาท	

เรียกช�าระแล้ว	100	บาทรวมเป็นเงินลงทุน	จ�านวน	10	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2559	ตามรายงานการประชุมวิสามัญของ	บริษัท	ซีเอ็มโอ	ทีวัน	เอเชีย	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัดได้มีมติให้ปิดกิจการและ

กิจการได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2559

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

บรษิทัได้รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนจ�านวน	300,000	บาท	ส่วนขาดของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทุธติามสดัส่วนการถอืหุน้จ�านวน	3,380.88	

บาท	ได้โอนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	ผลต่างจ�านวน	303,380.88	บาท	ระหว่างส่วนลดลงของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและ

การรับเงินจะแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2551	บริษัทฯ	ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	จ�านวน	5	ล้านบาท	เป็นหุ้นจ�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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12.	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	–	สุทธิ
	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม

	 	 ณ	วันที่	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	 ณ	วันที่

	 	 1	มกราคม	2560	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน

	 ที่ดิน

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

	 -	ส่วนเกินทุนจากการตีราคา	 144,749,220.00	 -	 -	 144,749,220.00

	 	 	 รวม	 210,451,523.07	 -	 -	 210,451,523.07

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

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 60,140,749.60	 116,100.00	 2,093,421.00	 58,163,428.60

	 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า	 1,513,125.59	 208,103.74	 1,183,125.59	 538,103.74

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 647,135,368.84	 39,596,614.84	 19,647,995.29	 667,083,988.39

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 74,354,625.25	 496,981.19	 -	 74,851,606.44

	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 4,078,698.41	 347,633.45	 -	 4,426,331.86

	 ยานพาหนะ	 29,580,031.43	 2,108,355.14	 585,981.31	 31,102,405.26

	 วัสดุ	-	หลอดไฟ	 2,887,029.41	 1,490,401.62	 1,981,048.32	 2,396,382.71

	 วัสดุอื่น	 3,503,358.27	 9,347,292.56	 11,274,419.26	 1,576,231.57

รวม		 	 1,324,183,817.33	 53,711,482.54	 36,765,990.77	 1,341,129,309.10

ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 อาคาร	 62,344,699.26	 15,947,365.70	 608,992.94	 77,683,072.02

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 17,509,565.59	 4,138,772.11	 -	 21,648,337.70

	 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า	 682,519.75	 473,951.39	 890,732.17	 265,738.97

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 479,496,429.42	 71,531,630.44	 16,210,481.01	 534,817,578.85

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 54,064,959.68	 9,497,705.10	 -	 63,562,664.78

	 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	 2,290,405.04	 523,667.30	 -	 2,814,072.34

	 ยานพาหนะ	 20,562,176.11	 3,080,104.45	 585,980.31	 23,056,300.25

รวม		 	 636,950,754.85	 105,193,196.49	 18,296,186.43	 723,847,764.91

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 3,745,912.77	 97,209.82	 -	 3,843,122.59

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 683,487,149.71	 	 	 613,438,421.60

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีจ�านวน	105.19	ล้านบาท	และ	113.69	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ได้บันทึก

ไว้ในงบก�าไรขาดทุนรวม

	 บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 	 	 เจ้าของและสิทธิใน	 ก�าไรขาดทุน

	 	 ประเทศที่	 การออกเสียงที่ถือ	 เบ็ดเสร็จจัดสรร

	 	 จัดตั้งและ	 โดยส่วนได้เสีย	 ส�าหรับส่วนได้เสีย	 ส่วนได้เสียที่ไม่มี

	 	 สถานที่หลัก	 ที่ไม่มีอ�านาจ	 ที่ไม่มี	 อ�านาจควมคุม

	 ชื่อบริษัทย่อย	 	 ของธุรกิจ	 ควบคุม	(ร้อยละ)	 อ�านาจควบคุม	 สะสม

บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น

	 เทคโนโลยี	จ�ากัด	 ไทย	 60%	 8,005	 12,241

บริษัทย่อยอื่น	 ไทย	 0.01%	-	60.01%	 (626)	 378

รวม		 	 	 	 7,379	 12,619

	 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 บริษัท	เอ็กซ์โปซิชั่น	

	 เทคโนโลยี	จ�ากัด	 บริษัทย่อยอื่น	 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน	 40,414	 229,174	 269,588

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 19,674	 499,151	 518,825

หนี้สินหมุนเวียน	 	 (37,557)	 (380,338)	 (417,895)

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 (4,290)	 (98,686)	 (102,976)

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้	 	 	 178,551	 893,237	 1,071,788

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส�าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 8,005	 (626)	 7,379

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 -	 -	 -

เงินสดได้มาจาก	(ใช้ไปใน)

	กิจกรรมด�าเนินงาน	 12,833	 49,892	 62,725

	กิจกรรมลงทุน	 	 10,399	 (29,116)	 (18,717)

	กิจกรรมจัดหาเงิน		 (17,000)	 (22,975)	 (39,975)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	 6,232	 (2,199)	 4,033
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13.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม

	 	 ณ	วันที่	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	 ณ	วันที่

	 	 1	มกราคม	2560	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน

	 ค่าลิขสิทธิ์	 229,497.54	 -	 -	 229,497.54

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 10,698,260.18	 -	 -	 10,698,260.18

	 โปรแกรมระหว่างพัฒนา	 -	 1,820,000.00	 -	 1,820,000.00

รวม		 	 10,927,757.72	 1,820,000.00	 -	 12,747,757.72

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

	 ค่าลิขสิทธิ์	 70,902.87	 53,140.47	 -	 124,043.34

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 4,615,319.35	 2,140,591.63	 -	 6,755,910.98

รวม		 	 4,686,222.22	 2,193,732.10	 -	 6,879,954.32

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 6,241,535.50	 	 	 5,867,803.40

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ณ	วันที่	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	 ณ	วันที่

	 	 1	มกราคม	2560	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน

	 ค่าลิขสิทธิ์	 229,497.54	 -	 229,497.54	 -

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 10,698,260.18	 -	 10,698,260.18	 -

	 โปรแกรมระหว่างพัฒนา	 -	 1,820,000.00	 -	 1,820,000.00

รวม		 	 10,927,757.72	 1,820,000.00	 10,927,757.72	 1,820,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

	 ค่าลิขสิทธิ์	 70,902.87	 5,148.56	 76,051.43	 -

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 4,615,319.35	 290,034.84	 4,905,354.19	 -

รวม		 	 4,686,222.22	 295,183.40	 4,981,405.62	 -

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 6,241,535.50	 	 	 1,820,000.00

	 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ส�าหรับงบการเงินรวม	จ�านวน	2.19	ล้านบาท	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	จ�านวน	

0.30	ล้านบาท	รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ	ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	จ�านวน	

392.13	ล้านบาท	และจ�านวน	316.05	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ณ	วันที่	 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	 ณ	วันที่

	 	 1	มกราคม	2560	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง/โอนออก	 31	ธันวาคม	2560

ราคาทุน

	 ที่ดิน	 390,000.00	 -	 -	 390,000.00

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

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 37,216,079.78	 86,100.00	 2,093,421.00	 35,208,758.78

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 84,491,120.93	 408,938.12	 35,063,471.57	 49,836,587.48

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 14,200,044.02	 66,000.00	 17,000.00	 14,249,044.02

	 ยานพาหนะ	 8,504,941.14	 642,000.00	 -	 9,146,941.14

รวม		 	 220,095,434.07	 1,203,038.12	 37,173,892.57	 184,124,579.62

ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 อาคาร	 14,194,035.92	 7,064,876.92	 608,992.94	 20,649,919.90

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 11,474,156.90	 3,764,662.20	 -	 15,238,819.10

	 อุปกรณ์ด�าเนินงาน	 56,926,139.47	 2,794,915.13	 11,351,874.02	 48,369,180.58

	 เครื่องใช้ส�านักงาน	 8,050,356.25	 2,773,444.03	 5,346.86	 10,818,453.42

	 ยานพาหนะ	 6,567,634.67	 1,084,030.33	 -	 7,651,665.00

รวม		 	 97,212,323.21	 17,481,928.61	 11,966,213.82	 102,728,038.00

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 2,998,198.88	 	 	 2,998,198.88

ราคาตามบัญชีสุทธิ	 119,884,911.98	 	 	 78,398,342.74

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	มีจ�านวน	17.48	ล้านบาท	และ	29.55	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ได้บันทึก

ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯ	มีอุปกรณ์และยานพาหนะ	ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่	จ�านวน	

51.21	ล้านบาท	และ	จ�านวน	40.11	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ที่ดิน	และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทฯ	ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกัน	เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	มีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 66,298	 (30,455)	 59,387	 42,801

อัตราภาษีที่ใช้	 20%	 20%	 20%	 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี	 13,260	 (6,091)	 11,877	 8,560

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร	 5,539	 1,272	 2,688	 586

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง	 (2,067)	 (3,052)	 (357)	 (698)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	 -	 -	 (5,328)	 (10,284)

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย	 (1,380)	 (155)	 -	 -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 7,780	 2,359	 -	 -

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์	 2,729	 1,957	 -	 1,720

ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึกในอดีต

	 ขาดทุนทางภาษี	 (2,608)	 (457)	 (2,189)	 -

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า	 (528)	 4,900	 -	 -

ปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์	 -	 852	 -	 852

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 22,725	 1,585	 6,691	 736

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	 34%	 (5%)	 11%	 2%

	 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เป็นจ�านวนเงิน	19.35	ล้านบาท	ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ายังมี

ความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว	จึงไม่พิจารณารับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี

	 กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ	20	ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559

15.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	 75,852,530.57	 80,760,068.53	 56,998,608.80	 60,409,993.16

เงินมัดจ�า	 11,953,667.67	 12,140,220.73	 10,330,540.29	 9,087,829.96

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 87,806,198.24	 92,900,289.26	 67,329,149.09	 69,497,823.12

14.	 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	–	สุทธิ
	 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 	 	 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 	 ณ	วันที่	1	 	 ก�าไรขาดทุน	 ณ	วันที่	31

	 	 มกราคม	2560	 ก�าไรขาดทุน	 เบ็ดเสร็จอื่น	 ธันวาคม	2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 4,290	 (196)	 -	 4,094

	 ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	 173	 -	 -	 173

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน	 749	 19	 -	 768

	 ประมาณการภาระผูกพัน

	 ผลประโยชน์พนักงาน	 4,879	 535	 -	 5,414

	 ประมาณการหนี้สิน	 360	 -	 -	 360

	 ก�าไรจากการขายสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ	 560	 (560)	 -	 -

	 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป	 8,085	 (8,085)	 -	 -

	 ค่าเสื่อมราคาวัสดุสิ้นเปลือง	 1,005	 (693)	 -	 312

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:

	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	 28,950	 -	 -	 28,950

	 ค่าเสื่อมราคา	 3,509	 (2,055)	 -	 1,454

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	 13,186	 	 	 6,972

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	 25,544	 	 	 26,256

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 3,183	 -	 -	 3,183

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน	 600	 -	 -	 600

	 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 1,448	 122	 -	 1,570

	 ประมาณการหนี้สิน	 360	 -	 -	 360

	 ขาดทุนสะสมทางภาษียกไป	 6,496	 (6,496)	 -	 -

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 12,087	 (6,374)	 -	 5,713
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17.	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เจ้าหนี้การค้า

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 29,124,500.00	 19,179,682.30	 45,916,156.39

	 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น	 122,662,057.13	 92,197,922.02	 52,253,964.40	 50,704,918.71

รวมเจ้าหนี้การค้า	 122,662,057.13	 121,322,422.02	 71,433,646.70	 96,621,075.10

เจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้อื่น	 4,314,014.90	 2,048,817.60	 2,167,652.50	 1,598,131.62

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 30,403,318.37	 20,969,808.09	 16,050,071.62	 13,586,216.73

	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	 3,099,445.65	 2,310,778.85	 1,424,342.99	 1,733,253.48

	 ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 12,739.73	 -

	 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	 8,025.00	 765,751.38	 8,025.00	 56,057.30

	 รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า	 13,329,981.31	 31,587,965.15	 3,309,641.46	 4,770,185.05

	 เจ้าหนี้กรมสรรพากร	 843,863.47	 6,559,053.87	 -	 4,114,912.77

	 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด	 20,779,089.40	 14,288,554.30	 8,032,604.20	 8,338,934.69

	 เงินมัดจ�ารับ	 1,739,548.49	 793,733.17	 507,031.00	 653,813.83

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

	 อื่นๆ		 3,886,698.74	 2,230,978.78	 261,348.00	 318,736.00

รวมเจ้าหนี้อื่น	 80,203,985.33	 83,355,441.19	 33,573,456.50	 36,970,241.47

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 202,866,042.46	 204,677,863.21	 105,007,103.20	 133,591,316.57

16.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินเบิกเกินบัญชี	 61,474,884.67	 40,991,777.71	 33,932,482.11	 13,286,535.26

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง	 45,949,467.70	 -	 8,312,784.26	 -

	 หัก	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	 (128,380.05)	 -	 (64,964.82)	 -

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง	-	สุทธิ	 45,821,087.65	 -	 8,247,819.44	 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 190,202,101.41	 197,800,000.00	 150,200,000.00	 162,800,000.00

	 หัก	ส่วนลดตั๋วสัญญาใช้เงิน	 (987,097.35)	 (1,315,967.48)	 (669,726.15)	 (1,021,027.75)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	สุทธิ	 189,215,004.06	 196,484,032.52	 149,530,273.85	 161,778,972.25

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 296,510,976.38	 237,475,810.23	 191,710,575.40	 175,065,507.51

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 	2560	 2559

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	 621.3	 646.3

บริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ากัด	(มหาชน)	 303.0	 313.0

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 เงินเบิกเกินบัญชี	 เงินกู้ยืมระยะส้ัน	 และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ีย	

Market	Rate	ถึง	MOR	ซึ่งค�้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ	บางท่าน	และการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ	

และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน
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19.	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	-	สุทธิ
	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	 90,584,868.44	 148,700,649.56	 36,698,391.44	 57,400,234.18

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	 (35,497,270.20)	 (58,360,247.80)	 (14,260,626.20)	 (20,946,309.42)

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	 55,087,598.24	 90,340,401.76	 22,437,765.24	 36,453,924.76

	 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีรายละเอียดดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	 148,700,649.56	 184,328,761.64	 57,400,234.18	 54,698,635.00

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 -	 20,000,000.00	 -	 20,000,000.00

	 ลดลงระหว่างปี	 (58,115,781.12)	 (55,628,112.08)	 (20,701,842.74)	 (17,298,400.82)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 90,584,868.44	 148,700,649.56	 36,698,391.44	 57,400,234.18

บริษัทฯ

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

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

ทั้งหมดภายในเดือนเมษายน	2561	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	2563

บริษัทย่อย

	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2560	 และ	 2559	 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

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

เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนกันยายน	2560	ถึงเดือนสิงหาคม	2565

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก�าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา	 เช่น	

การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา	เป็นต้น

	 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เงินฝาก

ประจ�าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	และค�้าประกันโดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

18.	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	-	สุทธิ
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ประกอบด้วย

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ไม่เกิน	1	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย	 16,557,311.64	 23,851,174.05	 357,785.08	 295,270.72

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	 (1,683,326.73)	 (2,079,971.24)	 (63,601.01)	 (52,304.98)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 14,873,984.91	 21,771,202.81	 294,184.07	 242,965.74

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย	 19,678,976.64	 21,300,013.43	 791,197.70	 660,184.03

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย	 (1,059,769.61)	 (1,365,065.62)	 (60,702.39)	 (64,977.95)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า	 18,619,207.03	 19,934,947.81	 730,495.31	 595,206.08

ราคาตามบัญชีของ

	 อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	 58,024,482.24	 83,692,932.58	 1,343,187.69	 1,901,615.92

	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง	ส�าหรับอุปกรณ์ด�าเนินงาน	และยานพาหนะ	สัญญาเช่า

ดังกล่าวมีระยะเวลา	3-5	ปี	สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ	3.91	ถึง	9.77	ต่อปี
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21.	 ทุนเรือนหุ้น
	 เมื่อวันที่	27	เมษายน	2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559	ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน	จ�านวน	36,037,052	หุ้น	มูลค่าหุ้น

ละ	1	บาท	จากเดิมทุนจดทะเบียน	291,499,785	บาท	เป็น	จ�านวน	255,462,733	บาท	บริษัทได้เสร็จสิ้นการจดลดทุนแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	

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

22.	ส�ำรองตำมกฎหมำย
	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ได้จัดสรรเงินจ�านวนอย่างน้อย	ร้อยละ	5	ของ

ก�าไรสุทธไิว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย	จนกว่าทุนส�ารองนีเ้ท่ากบัร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบยีน	ส�ารองตามกฎหมายนีจ้ะน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผล

ไม่ได้

23.	กำรจ่ำยเงินปันผล
	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2560	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2560	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ก�าไรส�าหรับงวด	6	เดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.08	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	20.44	ล้านบาท	ให้แก่ผู้

ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในวันที่	5	กันยายน	2560

	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2560	ได้มีมติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปี	2559	ให้

แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.055	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	14.05	ล้านบาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	โดยมี

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	25	พฤษภาคม	2560

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2559	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากก�าไรส�าหรับงวด	3	เดือน	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2559	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.09	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	22.97	ล้านบาท	โดย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในวันที่	9	สิงหาคม	2559

24.	ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ต้นทุนงานบริการ	 839.41	 915.36	 375.06	 551.58

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 270.14	 261.14	 114.81	 136.40

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 107.39	 113.69	 17.78	 29.55

ค่าโฆษณา	 1.20	 19.28	 0.36	 6.20

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 58.79	 52.33	 29.14	 26.68

20.	ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้:

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันต้นปี	 24,397,404.00	 21,554,544.00	 7,239,108.00	 6,658,003.00

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	 2,323,900.00	 2,209,271.00	 415,237.00	 400,007.00

	 ต้นทุนดอกเบี้ย	 704,013.00	 633,589.00	 196,903.00	 181,098.00

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	 (354,260.00)	 -	 -	 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันสิ้นปี	 27,071,057.00	 24,397,404.00	 7,851,248.00	 7,239,108.00

	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานได้แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุน

	 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ	ณ	วันที่ประเมิน	มีดังนี้

	 (อัตราร้อยละ/ปี)

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

อัตราคิดลด	 2.62-3.64	 4.76	 2.72	 4.76

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 3-6	 9.93	 5	 9.93

อัตรามรณะ	 80	 100	 80	 100

	 ของตารางมรณะไทย	พ.ศ.2551	 ของตารางมรณะไทย	พ.ศ.2551

อัตราหมุนเวียนพนักงาน

	 อายุน้อยกว่า	25	ปี	 22.92-57.30	 27	 45.84	 27

	 อายุตั้งแต่	25	ปี	ถึง	30	ปี	 17.19-42.98	 27	 34.38	 27

	 อายุตั้งแต่	30	ปี	ถึง	35	ปี	 11.46-28.65	 27	 22.92	 27

	 อายุตั้งแต่	35	ปี	ถึง	40	ปี	 7.64-19.10	 27	 15.28	 27

	 อายุตั้งแต่	40	ปี	ถึง	45	ปี	 5.73-14.33	 27	 13	 27

	 อายุตั้งแต่	45	ปี	ถึง	50	ปี	 3.82-9.55	 27	 13	 27

	 อายุตั้งแต่	55	ปี	ถึง	60	ปี	 1.91-4.78	 27	 13	 27
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559

	 หน่วย	:	พันบาท

	 งบการเงินรวม

	 ธุรกิจ	 	 	 ธุรกิจติดตั้งวัสดุ	 รายการตัด

	 รับจัดงาน	 ธุรกิจเช่าอุปกรณ์	 ธุรกิจรับท�าสื่อ	 และอุปกรณ์ไฟฟ้า	 บัญชี	 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	 	 	 	 	 	 (190,861)

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 	 (27,992)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	 	 	 	 (11,796)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 (30,455)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 (1,585)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี	 44,239	 (2,287)	 (1,512)	 16,552	 (89,032)	 (32,040)

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	 	 	 	 (43,357)

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	 	 	 11,318

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (32,040)

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	 73,495	 683,487

อื่นๆ	 	 	 429,906	 70,449	 8,012	 20,870	 (304,189)	 225,048

รวมสินทรัพย์	 764,270	 555,539	 62,344	 62,737	 (264,344)	 1,180,546

25.	ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
	 กลุ่มบริษัทฯ	ด�าเนินกิจการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ	งานนิทรรศการ	และงานบันเทิงต่างๆ	ในประเทศไทย	รายได้แยกตามส่วนงาน

ทางธุรกิจ	มีดังต่อไปนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

	 	 	 	 หน่วย	:	พันบาท

	 	 	 	 งบการเงินรวม

	 ธุรกิจ	 	 	 ธุรกิจติดตั้งวัสดุ	 	 รายการตัด

	 รับจัดงาน	 ธุรกิจเช่าอุปกรณ์	 ธุรกิจรับท�าสื่อ	 และอุปกรณ์ไฟฟ้า	 สวนสนุก	 บัญชี	 ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

	 และการส่งเสริมการขาย	 236,753

จัดงานแสดงและนิทรรศการ	 145,337

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ	 151,502

การจัดงานประชุมสัมมนา	 9,216

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

	 และนิทรรศการ	 20,494

พิพิธภัณฑ์	 124,218

รวม		 	 	 687,520	 524,875	 43,922	 177,630	 21,788	 (93,499)	 1,362,236

ต้นทุนการให้บริการ	 	 	 	 	 	 	 (1,043,273)

ก�าไรขั้นต้น	 	 	 	 	 	 	 318,963

รายได้อื่น	 	 	 	 	 	 	 14,205

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	 	 	 	 	 (6,511)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	 	 	 	 	 (198,703)

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 (25,397)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	 	 	 	 	 	 	 (36,260)

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 	 66,298

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 	 (22,724)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี	 53,360	 41,968	 (628)	 12,963	 (6,337)	 (57,751)	 43,574

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	 	 	 	 	 36,195

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	 	 	 	 	 7,379

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 43,574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 194,025	 167,245	 13,365	 25,751	 2,185	 (34,975)	 367,597

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 79,930	 376,857	 38,489	 17,206	 17,977	 82,979	 613,438

อื่นๆ	 	 	 498,730	 52,409	 7,022	 16,543	 6,443	 (381,846)	 199,301

รวมสินทรัพย์	 772,685	 596,511	 58,877	 59,500	 26,605	 (333,842)	 1,180,336
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27.	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
	 กลุ่มบริษัทฯ	และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2552	โดยบริษัทฯ	และ

พนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	3	ถงึ	15	ของเงนิเดอืน	กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน	ทิสโก้	จ�ากัด	และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

2560	และ	2559	กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน	5.35	ล้านบาท	และ	5.46	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินรวม	และ

จ�านวน	2.47	ล้านบาท	และ	2.67	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

28.	ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	กลุ่มบริษัท	มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม	85.6	ล้านบาท	และ	

85.5	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้เช่า	ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง	1	-	3	ปี	สัญญาดังกล่าวเป็น

สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้

	 หน่วย	:	ล้านบาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 2560	 2559	 2560	 2559

ไม่เกิน	1	ปี	 6.04	 14.66	 1.94	 13.31

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 1.16	 10.05	 1.92	 12.19

รวม		 	 7.20	 24.71	 3.86	 25.50

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	กลุม่บรษัิทฯ	มภีาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายช�าระหนี	้กรณท่ีีลกูหนีก้ารค้าผดินดัช�าระหนี	้เป็นจ�านวนเงนิรวม	45.95	

ล้านบาท	เนื่องจากได้น�าสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้าดังกล่าว	ไปขายลดให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

29.	คดีฟ้องร้อง
	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2560	บริษัทฯ	และกิจการร่วมค้าได้ถูกบริษัทผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง	ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายในส่วนงาน

เพิ่มเติมจากสัญญาหลัก	จ�านวนทุนทรัพย์	53.97	ล้านบาท	ตามคดีหมายเลขด�าที่	พ.1453/2560	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	และกิจการร่วมค้าเชื่อ

ว่าผลของคดมีแีนวโน้มท่ีจะไม่ได้รบัความเสยีหายจากผลของคดคีวามดงักล่าว	ดงันัน้ทางบรษัิทฯ	จงึไม่ได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิจากคดคีวาม

ดังกล่าว

	 เมื่อวันที่	24	เมษายน	2560	บริษัทฯ	ได้ถูกอดีตผู้บริหารของกิจการร่วมค้า	ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการเลิก

จ้าง	จ�านวนทุนทรัพย์	13.40	ล้านบาท	ตามคดีหมายเลขด�าที่	มบ.148/2560	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 เชื่อว่าผลของคดีมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับ

ความเสียหายจากคดีความดังกล่าว	ดังนั้นทางบริษัทฯ	จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าว

26.	เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	และมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา	กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มี

นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดของ	กลุ่มบริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	และเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน

	 เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้	และเงินกู้ยมืระยะยาวมอัีตราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด	

กลุ่มบริษัทฯ	เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ด�าเนินงานที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่ม

บริษัทมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อย	ดังนั้นจึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 กลุม่บรษัิทให้สนิเชือ่ทางการค้าแก่ลกูค้าภายหลงัทีไ่ด้ก�าหนดวงเงนิสินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย	และมกีารตดิตามการช�าระเงนิของลกูหนีก้าร

ค้าอย่างใกล้ชิด	 ให้ความส�าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกินก�าหนด	และจะพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายท่ีค้างช�าระ

นานเกิน	 365	 วัน	นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว	ณ	ปัจจุบันกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญ

จากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า

มูลค่ายุติธรรม

	 เนือ่งจากสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน	และเงนิกู้ยมืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตาม

อัตราตลาด	ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

	 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ

ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การบริหารจัดการทุน

	 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการด�ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนเจ้าหนี้	 และตลาดเงินทุน	

และเพื่อการด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต	คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน	ซึ่งบริษัทฯ	ก�าหนดว่าเป็นผลของ

กจิกรรมการด�าเนนิงานหารด้วยส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดโดยไม่รวมส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุและตดิตามระดบัการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อื

หุ้นสามัญ
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31.	 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
	 บริษัทฯ	ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	และ	1	มกราคม	2559	 เพื่อให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบัน

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม

	 	 ก่อนจัด	 รายการ	 รายการจัด	 หลังจัด

	 	 ประเภทใหม่	 ปรับปรุง	 ประเภทใหม่	 ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 1,151,936.93	 -	 6,997,814.93	 8,149,751.86

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 732,039,454.70	 -	 (8,935,165.11)	 723,104,289.59

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 -	 -	 8,935,165.11	 8,935,165.11

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 15,005,076.98	 3,882,553.40	 (4,655,307.74)	 14,232,322.64

ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 -	 -	 (6,997,814.93)	 (6,997,814.93)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 (32,839,193.74)	 -	 4,655,307.74	 (28,183,886.00)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	สุทธิ	 11,107,834.52	 -	 31,495,975.58	 42,603,810.10

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 689,728,685.21	 -	 (6,241,535.50)	 683,487,149.71

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 -	 -	 6,241,535.50	 6,241,535.50

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 15,696,176.17	 4,404,963.30	 (6,915,456.09)	 13,185,683.38

ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า	 -	 -	 (31,495,975.58)	 (31,495,975.58)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ	 32,459,187.63	 -	 (6,915,456.09)	 25,543,731.54

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ก่อนจัด	 รายการจัด	 หลังจัด

	 ประเภทใหม่	 ประเภทใหม่	 ประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 151,720,759.81	 (8,935,165.11)	 142,785,594.70

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 -	 8,935,165.11	 8,935,165.11

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 126,126,447.48	 (6,241,535.50)	 119,884,911.98

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 -	 6,241,535.50	 6,241,535.50

30.	กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
	 ในปี	2560	บรษิทัฯ	ได้ปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาดเก่ียวกบัการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานต�า่ไปของปีก่อน	โดยใช้วธิปีรบั

งบการเงินย้อนหลัง	ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว	สรุปได้ดังนี้

	 หน่วย	:	บาท

	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น	 2,612,049.50	 460,430.00

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง	 (522,409.90)	 (92,086.00)

ก�าไรลดลง	 2,089,639.60	 368,344.00

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง	(บาทต่อหุ้น)	 0.01	 -

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 3,882,553.40	 1,083,324.20

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	 19,412,767.00	 5,416,621.00

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง	 (14,783,721.96)	 (4,333,296.80)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง	 (746,491.64)	 -

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	 4,404,963.30	 1,175,410.20

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	 22,024,816.50	 5,877,051.00

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง	 (16,681,261.93)	 (4,701,640.80)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง	 (938,591.27)	 -

รายงานประจำาปี 2560192 193บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



32.	เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
	 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั	ครัง้ที	่1/2561	เมือ่วันที	่26	กมุภาพนัธ์	2561	ได้มมีตอินมุตัใิห้เสนอจ่ายเงนิปันผล	จากผลการด�าเนนิ

งานส�าหรบัปี	สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	จ�านวนหุน้สามญัจ�านวน	255,462,733	หุน้ในอตัราหุน้ละ	0.10	บาท	เป็นจ�านวนเงนิ	25,546,273.30	

บาท	โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

33.	กำรอนุมัติงบกำรเงิน
	 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2561

Himmapan Avatar

รายงานประจำาปี 2560194



ภาคผนวก
EGAT Learning Center, Thap Sakae

Multimedia Production
by The Eyes

Museum Design
by CMO Museum



1.	นายอนนัต์	เกตุพทิยา
	 กรรมการ	และ
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายเนติพงษ์	วิจติรเวชการ
	 กรรมการ	และ
	 กรรมการตรวจสอบ

3.	นางสาวอานสุรา	จติต์มติรภาพ
	 กรรมการ
	 และกรรมการตรวจสอบ

4.	นายเสรมิคณุ		คณุาวงศ์
	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	
	 และประธานกรรมการ

5.	นายชเล		คณุาวงศ์
	 กรรมการ

6.	นายอุปถัมป์		นิสติสขุเจริญ
	 กรรมการ

7.	นางสาวปณธิดา		คล้ายมณี
	 กรรมการผูจ้ดัการ

8.	นางสาวจตุพิร		มิง่ขวัญรุง่เรอืง
	 กรรมการผูจ้ดัการ

9.	นายมงคล		ศลีธรรมพทิกัษ์
	 กรรมการผูจ้ดัการ			

10.	นางสาววรรณา	
	 อศิรางกรู	ณ	อยธุยา
	 กรรมการผูจั้ดการ

11.	นางสาวณภชันันท์		เพ็ชรล้วน

12.	นางสาวชนัษา		เดมิสมบูรณ์
	 กรรมการผูจั้ดการ

13.	นางสาวปิยะมาตร์		
	 ยงศริิชยัสกลุ
	 เลขานุการบรษัิท

    สดัส่วน ความสัมพนัธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ชือ่-สกุล อาย ุ คณุวฒุทิางการศกึษา ในบรษิทั  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 30 ธ.ค. 59 และผูบ้รหิาร

    สดัส่วน ความสัมพันธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ช่ือ-สกลุ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ในบริษัท  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 30 ธ.ค. 59 และผู้บรหิาร

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ  ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธรุกิจ

66

54

64

57

62

53

48

45

45

43

46

43

40

-	ปรญิญาโทด้านการจดัการ	
	 สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกิจ
	 (ศศนิทร์)	จุฬาลงกรณ์
	 มหาวิทยาลยั
-	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
-	DAP	143/2017

-	ปรญิญาตร	ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-	Chartered	Director
	 Class	2014
-	RCC	2014
-	DCP	2011

-	ปรญิญาตร	ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-	DAP	10/2004

-	ปรญิญาเอก	ปรัชญา
	 มหาวิทยาลยั	Ohio	State	
	 สหรัฐอเมรกิา

-	ปรญิญาตรี	
	 สถาปัตยกรรมศาสตร์		
	 ออกแบบอตุสาหกรรม
		จฬุาลงกรณ์	มหาวทิยาลยั

-	ปรญิญาตร	ีศลิปศาสตร์	
	 ออกแบบประยกุต์ศลิป์	
	 สถาบันราชภฎัสวนดสุติ

Master	of	Business	Administra-
tion	at	Queensland	University	
of	Technology,	Australia

-	ปรญิญาตร	ี	นเิทศศาสตร์บณัฑติ		
	 มหาวิทยาลยัพายัพ

-	ปรญิญาตร	ีสถาปัตยกรรม
	 ภายใน		สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้า	เจ้าคณุทหาร
	 ลาดกระบัง

-	ปรญิญาตร	ี	นิเทศศาสตร์
	 บัณฑติ		มหาวทิยาลยักรงุเทพ

-	ปรญิญาตร	ี	นเิทศศาสตร์บญัฑติ		
	 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

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

240,000	หุน้
(0.094%)

ไม่มี

ไม่มี

64,548,932	หุ้น
(25.267%)

ไม่ม	ี

39,730,000	หุ้น	
(15.552%)

32,500	หุ้น
(0.013%)

6,250	หุ้น
(0.002%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

25	หุ้น
(0.00001%)

-

-

-

พีน้่อง
(นายชเล	
คณุาวงศ์)

พีน้่อง	
(นายเสรมิคณุ		
คณุาวงศ์)

-

-

-

-

-

-

-

-

2546-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั			

2550-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั		

2544-ปัจจบุนั

2543-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั

2559-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

2559-ปัจจบุนั

2560-ปัจจบุนั

2558-ปัจจบุนั
2558-2559

2558

2557-2558
2554-2557

2546–ปัจจบัุน

2560-ปัจจบัุน
2558-ปัจจบัุน
2558-ปัจจบัุน
2557-ปัจจบัุน
2551-ปัจจบัุน
2546-ปัจจบัุน
2529-ปัจจบัุน

2556–ปัจจบัุน
2533-ปัจจบัุน

2560-ปัจจบัุน
2561-ปัจจบัุน
2560-ปัจจบัุน
2560-ปัจจบัุน
2559-ปัจจบัุน
2556-ปัจจบัุน
2555-ปัจจบัุน
2533-ปัจจบัุน

2551-ปัจจบัุน
2537-2551

2555-ปัจจบัุน
2550-2555

2556-ปัจจบัุน
2547-2556

2558-ปัจจบัุน
2550-2557

2560-ปัจจบัุน

2558-2559

2560-ปัจจบัุน

2558-2559

2559–ปัจจบัุน
2552–ปัจจบัุน

-	กรรมการอสิระ	ประธานคณะ
	 กรรมการตรวจสอบ	และ
	 ประธานคณะกรรมการบรหิาร
	 ความเสีย่ง
-	กรรมการอสิระและกรรมการ
	 ตรวจสอบ
-	กรรมการอสิระ	กรรมการ
	 ตรวจสอบ	กรรมการคณะ
	 กรรมการสรรหาและก�าหนด
	 ค่าตอบแทน	และประธาน
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง
-	กรรมการอสิระ	กรรมการ
	 ตรวจสอบ	กรรมการคณะ
	 กรรมการสรรหาและก�าหนด
	 ค่าตอบแทน	และประธานคณะ
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง
-	กรรมการอสิระ	กรรมการ
	 ตรวจสอบ	และประธาน
	 กรรมการบรหิารความเส่ียง
-	ประธานกรรมการ

-	กรรมการอสิระและกรรมการ
	 ตรวจสอบ
-	กรรมการอสิระ	
	 และกรรมการตรวจสอบ

-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ

-	กรรมการ
-	กรรมการ

-	กรรมการ

-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ

-	กรรมการอสิระ	และ
	 กรรมการตรวจสอบ
-	กรรมการอสิระ

-	ทีป่รึกษา
-	กรรมการ

-	ประธานกรรมการ

-	รองประธานกรรมการ
-	กรรมการผูจั้ดการใหญ่

-	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	
	 และประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ

-	กรรมการ
-	กรรมการผู้จัดการ

-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	กรรมการ
-	ประธานกรรมการ
-	ประธานกรรมการ
	
-	กรรมการผู้จัดการ							
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ								

-	กรรมการผู้จัดการ		
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผู้จัดการ			
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผู้จัดการ			
-	ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

-	กรรมการผู้จัดการ		(เข้ารบั
	 ต�าแหน่ง	1	มกราคม	2560)	
-	รกัษาการผู้อ�านวยการหน่วย
	 ธรุกิจ

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

-	ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ
-	 เลขานกุารบริษทั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	

-	บมจ.	ไฮโดรเทค็

-	บมจ.	ฟอร์จูนพาร์ทอนิดัสตรี้

-	บมจ.	ศภุาลัย	

-	บรษัิท	จดัหางาน	เดอะบิลเลีย่น	
	 โซลช่ัูน		จ�ากัด
-	บรษัิท	เซยีร์	พรอ็พเพอร์ตี	้จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บรษัิท	ใจดาว	จ�ากดั
-	บรษัิท	ไอเอชเอส	ท้องหนัน	จ�ากดั
-	บรษัิท	ท้องหนนั	โฮลดิง้ส์	จ�ากัด
-	บรษัิท	คาวาลลโิน	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั
-	บรษัิท	เทวาลัย	จ�ากัด
-	บรษัิท	รอยลั	แอดโวเคทส์	
	 อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากัด
-	บรษัิท	วชิชา	(โฮลดิง้ส์)	จ�ากัด
-	บรษัิท	ไอเอชเอส	(ประเทศไทย)		
	 จ�ากัด
-	บริษัท	เซน็	แคปิตอล	(ประเทศไทย)	
	 จ�ากัด
-	บรษัิท	ไนทอน	บชี	จ�ากดั
-	บรษัิท	มาลยัวนา	ฮลิส์	จ�ากดั
-	บรษัิท	มาลยัวนา	บชี	คลบั	จ�ากัด
-	บรษัิท	มาลยัวนา	รสีอร์ท	จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ศรตีรัง

-	บมจ.	เบอร์ล่ียคุเกอร์
-	องค์การสวนพฤกษศาสตร์
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
-	บรษัิท	ไปรษณย์ีไทย	ดิสทรบิิวชัน่	
	 จ�ากัด
-	บรษัิท	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั
-	บรษัิท	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บรษัิท	อเิมจิเนยี	จ�ากัด
-	บรษัิท	ซเีอม็โอ	โชว์	คอร์ป	จ�ากดั
-	บรษัิท	มวิส์	คอร์ปอเรช่ัน	จ�ากดั
-	บรษัิท	โมเมนตมั	เอส	จ�ากดั
-	บรษัิท	เอก็โปซช่ัิน	เทคโนโลยี
-	บรษัิท	พเีอม็	เซน็เตอร์	จ�ากัด
-	บรษัิท	ดอิายส์	จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บรษัิท	องศาสถาปนกิ	จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ
-	บรษัิท	บรทีเทรกกิง้	จ�ากดั
-	บรษัิท	ฟีโนมนิอน	ครเีอช่ัน	จ�ากัด
-	บรษัิท	อกินช่ัิน	จ�ากัด
-	บรษัิท	เอฟดับเบิล้ยอูาร์	จ�ากดั
-	กจิการร่วมค้า	เวร์ิคไร้ท์	จ�ากดั
-	บรษัิท	ไร้ท์แมน	นอร์ท	จ�ากดั
-	บรษัิท	ไรท์แมน	จ�ากดั

-	บมจ.	ซเีอม็โอ
-		บมจ.	ซเีอ็มโอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	
-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ	

-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ

-	บมจ.	ซเีอม็โอ
-	บมจ.	ซเีอม็โอ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ	1.1	ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560 เอกสารแนบ	1.1	ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560

เอกสารแนบ 1 

รายงานประจำาปี 2560198 199บริษัท ซีเอ็มโอ จำ�กัด (มห�ชน)



เอกสารแนบ	1.2

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่

และบริษัทย่อยของกลุ่มคณุาวงศ์	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560

   บริษัทร่วม บริษัทย่อย

   บมจ. บจก.  บจก.  บจก. บจก.  บจก.  บจก. บจก.  บจก.

   ซีเอ็มโอ เอส. คิวบิค ซีเอ็มโอ พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โป ซิชั่น โมเมนตัม มิวส์ อิเมจิเนีย

    (“บรษิทัใหญ่”) โชว์ คอร์ป เซ็นเตอร์  เทคโนโลยี เอส คอร์ปอเรชั่น	

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

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

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

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

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

	 6.	 นายอุปถัมป์		นิสิตสุขเจริญ	 //	 	 	 	 	 	 	 	

	 7.	 นางสาวปณิธดา		คล้ายมณี	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

	 8.	 นางสาวจุติพร		มิ่งขวัญรุ่งเรือง	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

	 9.	 นายมงคล		ศีลธรรมพิทักษ์	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

	 10.	นางสาววรรณา		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

	 11.	นางสาวณภัสชนันท์		เพ็ชรล้วน	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

	 12.	นางสาวชันษา		เดิมสมบูรณ์	 ///	 	 	 	 	 	 	 	

หมายเหต ุ/	=	ประธานกรรมการ	//	=	กรรมการ	///=	ผูบ้รหิาร	////	=	กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผูกพัน	/////	=	กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

   บริษัทย่อย บริษัทร่วม

        
รายชื่อกรรมการ

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

    พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โปซิชั่น อิเมจิเนีย โมเมนตัม เอส มิวส์ บายอน ซีเอ็ม ซีเอ็มโอ

    เซ็นเตอร์   เทคโนโลยี   คอร์ปอเรชั่น ออร์กาไนเซอร์ โชว์ คอร์ป

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

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

	 3.	 นายประทีป	ปูรณวัฒนกุล	 	 	 //,	////

	 4.	 นางสาวดาราศรี	ปูรณวัฒนากุล	 	 	 //,	////

	 5.	 นางสาวพรรณธร	บุญมหิทธิสุทธิ์	 	 	 	 //,	////

	 6.	 นายเอกวุฒิ	ศิริรักษ์	 	 	 	 //,	////

	 7.	 นางสาวณัฐิกา	สุนทรเจริญนนท์	 	 	 	 	 //,	////

	 8.	 นางสาวสิรอัยย์	รุจิภาไพสิฐ	 	 	 	 	 //,	////

	 9.	 นางสาวเหมือนฝัน	สิริกรณ์	คุณาวงศ์	 	 	 	 	 	 //,	////

	 10.	นายชยดิฐ	หุตานุวัชร์	 	 	 	 	 	 	 	 //,	////

	 11.	นายโล	เฮียง	ทง	 	 	 	 	 	 	 	 //,	////

	 12.	นายโก	ซู	ซิง	 	 	 	 	 	 	 	 //,	////

หมายเหตุ /	=	ประธานกรรมการ	//	=	กรรมการ	///=	ผู้บริหาร	////	=	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพัน	/////	=	กรรมการตรวจสอบ

	 	*อยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบริษัท

เอกสารแนบ 2 
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