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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

ในปี 2561 นับเป็นปีท่ีดีอีกหนึ่งปีของธุรกิจอีเว้นท์ โดยภาพรวมธุรกิจมีการเติบโตขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มงาน Entertainment เช่น งานคอนเสิร์ต, งานปาร์ตี้ และโชว์บิซ ต่างๆ 
ตลอดไปจนถงึการเตบิโตของอเีว้นท์ทางการตลาด จะเหน็ได้ชดัเจน มกีารจดังานมหกรรม
ใหญ่ๆ ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น มหกรรมทางการเงิน Money Expo, มหกรรมบ้านและ
คอนโด ตลอดจนงานเปิดตัวสินค้า ทั้งในกลุ่มธุรกิจเครื่องส�าอางค์สกินแคร์, กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจรถยนต์ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์ในอีเว้นท์ใหญ่ๆ หลายงาน โดยมีงานส่งท้ายปี
ที่สุดยิ่งใหญ่ ได้ร่วมท�างานเปิด “ไอคอนสยาม” อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิต
สู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา บนพื้นที่กว่า 
750,000 ตารางเมตร ด้วยกิจกรรมและการแสดงที่เป็นที่สุดของไทยและที่สุดของโลก 
น่าตื่นตาตื่นใจอย่างไม่เคยมีมาก่อน จากการท�างานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ บวกกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทฯ 
มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
 
ทั้งน้ี ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้บริษัทประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน คือ พลังความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเราเช่ือว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดก�าเนิดของธุรกิจเรา การท�างาน 
ทกุขัน้ตอนของเราจงึถูกกลัน่กรองจากกระบวนการคดิสร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบเขต จนสามารถ
กล่าวได้ว่าความคดิสร้างสรรค์เป็นพลงัขับเคลือ่น CMO ซึง่กส็อดคล้องกบัช่ือบรษิทัอยูแ่ล้ว 
นั่นคือ “CMO” เท่ากับ Creative Management Organization หรือ องค์กรแห่งการ 
บริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง ดังนั้น เราจึงเน้นเรื่องการสร้างบรรยากาศ 
การท�างานในออฟฟิศ ให้แตกต่างจากทีอ่ืน่ เพือ่กระตุน้พลงัสร้างสรรค์ โดยเราให้พนกังาน
ทุกคนท�างานแบบ “Work Live Play” คือ ท�างานให้เหมือนเล่น เหมือนไม่ต้องท�างาน 
เมื่อรู้สึกผ่อนคลาย งานสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นเอง

ส�าหรับปี 2562 เป็นปีที่เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์ เอเจนซี่  
อันดับ 1 ของประเทศด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ากับ
เทรนด์และตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยบริษัทฯ เปิดหน่วยธุรกิจใหม่  
“CM Digital” ซึ่งให้บริการด้าน Digital Solutions และ Data Management  

สาส์นจากนายเสรมิคณุ คณุาวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)

ในงานอีเว้นท์ทุกประเภท ครอบคลุมงานจัดประชุม งานนิทรรศการ ตลอดจนถึงงาน
พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยสร้างมิติใหม่ในการจัดงาน 
อเีว้นท์ และสร้างประสบการณ์ให้กบัลูกค้า ท้ังหน่วยงานภาครฐั และเอกชน เพือ่ให้สอดรบั 
กบัเทรนด์ดจิิทัลในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยคีลาวด์ (Cloud Technology), บิก๊ดาต้า  
(Big Data) และ แนวคิด IoT (Internet of Things) เป็นการน�าอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อ
กับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูล เพื่อให้เราสามารถควบคุม หรือ  
น�าข้อมลูจากอปุกรณ์นัน้มาวิเคราะห์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยบรกิารของ CM Digital  
ได้แก่ Varp Event (วาร์ป อีเวนต์) ให้บริการระบบลงทะเบียน เกมส์ แอปพลิเคชัน  
เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆ ส�าหรับงานอีเว้นท์, งานประชุมสัมนา ด้วยเทคโนโลยี 
ที่หลากหลายรูปแบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมตามขนาด และประเภทของงาน  
เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์รับความสะดวก ประทับใจ นอกจากนี้ ผู้จัดงาน 
หรือเจ้าของแบรนด์ยังสามารถน�าข้อมูลมาประเมินผลได้

นอกจากนี้ยังเน้นขยายงานในประเทศ และมีการขยายธุรกิจสู่การสร้างรายได้ที่คงที่  
ตลอดจนหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการขยายงานของบริษัท  
ขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการท�าตลาดต่างประเทศให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งยังคงเน้น
ขยายงานในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยประเดิม 
ต้นปี 2562 กับงาน “The 1st Yangon International Motor Show 2019” งานแสดง
สินค้าด้านยานยนต์ครั้งแรกของเมียนมาร์ ซึ่งงานนี้ PM Center บริษัทในเครือของเรา  
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็น 
official contractor ด้านระบบภาพ ระบบแสง และระบบเสียง รวมไปถึงโครงสร้างทรัส 
นอกจากนี้ พีเอ็ม เซ็นเตอร์ยังได้เป็นผู้ดูแลระบบแสงและเสียง ส�าหรับพิธีเปิด ตลอดจน 
ได้รับผิดชอบด้านภาพแสงเสียงและทรัส ใบบูธ BMW และ SCANIA อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเป็นส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ของบริษทัตลอดมา รวมทัง้ขอขอบคณุพนกังานทุกฝ่าย
ที่ทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มที่ และผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า ผมพร้อมคณะผู้บริหาร  
จะร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และนโยบายของบริษัทฯ  
เพื่อน�าพา CMO ให้โดดเด่นในตลาดอาเซียน และสร้างชื่อเสียงให้สมกับความเป็น 
ผู้น�าตลาด ไว้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่าน 

ในปี 2561 ถือเป็นปีท่ีประสบความส�าเร็จท่ีดีอีกหนึ่งปี โดยบริษัท ได้ด�าเนินงานตาม 

ยุทธ์ศาสตร์การักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์ เอเจนซ่ี อันดับ 1 ของประเทศ  

ภายใต้แนวคิด 360๐ Experience Creator คือ “CMO” จะเป็นผู้สร้างประสบการณ์ 

ผ่านการสื่อสารครบวงจรด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยในปีที่ผ่านมา 

ผลการด�าเนินงานของบริษัท ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตลอดจนบริษัท ยังมีแผนงาน 

การลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย�้าว่าเราจะไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่รับ 

บรหิารงานจดัการด้านอเีว้นท์เท่านัน้ แต่ยงัมขีดีความสามารถในการบรหิารธุรกจิด้านอืน่ๆ 

ให้เตบิโตได้เช่นกนั และด้วยประสบการณ์จากการท�างานอย่างมอือาชพีมานานกว่า 30 ปี 

ท�าให้ “CMO” ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ

จากการท�างานอย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ บวกกับ

การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ  

โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,449.10 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 86.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

6.38% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 64.96 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ 

มีนโยบายให้ผลตอบแทนท่ีดีกับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจส�าคัญที่บริษัทฯ  

จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

สาส์นจากนางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
ประธานกรรมการ
บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)

ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง จะขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้าง 

ออกไปมากขึ้นเน้นขยายงานในประเทศ และมีการขยายธุรกิจสู่การสร้างรายได้ที่คงท่ี  

ตลอดจนหาพนัธมติรทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรองรบัการขยายงานของบรษิทั นอกจากน้ี  

บริษัทฯ ยังเปิดหน่วยธุรกิจใหม่ CM Digital เพื่อรองรับการเติบโตของโลกออนไลน์ 

ที่ปัจจุบันนี้มีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของคนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเป็นปีแห่งการ

ท�าตลาดต่างประเทศให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งยังคงเน้นขยายงานในกลุ่มประเทศ CLMV 

(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) 

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน

ทุกท่าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือรักษาและขยายฐานบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จของบริษัทตลอดมา และ 

ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะด�าเนินธุรกิจ อย่างรอบคอบ รัดกุม ยึดมั่นในหลัก 

จรรยาบรรณ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

ดร. ชเล คุณาวงศ์
• กรรมการ

นางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
• กรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
• กรรมการ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
• กรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนันต์ เกตุพิทยา
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ



คณะผู้บริหารบริษัท
ณ กุมภาพันธ์ 2562

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวธนภร เพ็ชรล้วน
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววรรณา อิศรางกูร 
ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ 

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561

ผลการด�าเนินงาน :

 รายได้จากการให้บริการ 1,357,653 1,199,653 1,362,237 1,449,095 648,718 637,646 575,561 626,784

 รายได้รวม 1,365,914 1,404,291 1,376,442 1,458,245 665,690 720,250 627,048 667,089

 ต้นทุนการให้บริการ 1,068,010 998,015 1,043,273 1,100,353 542,715 551,582 443,397 477,336

 ก�าไรขั้นต้น 289,643 201,638 318,964 348,742 106,003 86,064 132,164 149,448

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 210,012 205,901 205,214 211,079 107,847 111,727 110,191 152,495

 ดอกเบี้ยจ่าย 34,442 27,992 25,397 24,279 16,100 14,140 14,073 13,034

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18,533 1,585 22,725 26,825 1,512 736 6,691 14,549

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 34,237 (32,040) 43,573 64,958 (2,484) 42,065 52,696 9,675

ฐานะทางการเงิน :

 สินทรัพย์หมุนเวียน 336,328 324,104 406,663 395,196 276,499 318,965 312,559 318,803

 สินทรัพย์รวม 1,172,551 1,180,546 1,180,335 1,156,922 660,233 744,085 733,452 707,599

 หนี้สินหมุนเวียน 543,266 534,025 561,219 519,139 358,807 329,846 314,272 309,654

 หนี้สินรวม 730,913 725,737 712,835 656,859 403,966 374,134 345,292 335,310

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 441,638 454,809 467,500 500,063 256,267 369,951 388,160 372,289

 ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 194,333 255,463 255,463 255,463 194,333 255,463 255,463 255,463

อัตราส่วนทางการเงิน :

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 21.33% 16.81% 23.41% 24.07% 16.34% 13.50% 22.96% 23.84%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 6.47% 0.78% 9.39% 10.13% 2.33% 8.93% 12.76% 5.94%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.52% -2.67% 3.20% 4.48% -0.38% 6.60% 9.16% 1.54%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  7.75% -7.04% 9.32% 12.99% -0.97% 11.37% 13.58% 2.60%

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.14 (0.18) 0.14 0.21 (0.01) 0.17 0.21 0.04

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.62 0.61 0.72 0.76 0.77 0.97 0.99 1.03

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.66 1.60 1.52 1.31 1.58 1.01 0.89 0.90

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หน่วย 2558 2559 2560 2561 2558 2559 2560 2561

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

(Liquidity ratio):

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.62 0.61 0.72 0.76 0.77 0.97 0.99 1.03

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.51 4.22 4.21 4.14 3.42 3.41 3.33 4.08

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (AR Date) วัน 80.95 86.54 86.60 88.19 106.82 106.97 109.58 89.52

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 9.42 8.56 8.55 9.26 6.14 5.86 5.28 6.23

 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (AP Date) วัน 38.74 42.65 42.68 39.43 59.48 62.25 69.17 58.61

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability ratio):

 อัตราก�าไรขั้นต้น  (%) 21.33% 16.81% 23.41% 24.07% 16.34% 13.50% 22.96% 23.84%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 6.47% 0.78% 9.39% 10.13% 2.33% 8.93% 12.76% 5.94%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.52% -2.67% 3.20% 4.48% -0.38% 6.60% 9.16% 1.54%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 7.75% -7.04% 9.32% 12.99% -0.97% 11.37% 13.58% 2.60%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน (Efficiency ratio):

 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 2.92% -2.71% 3.69% 5.61% -0.38% 5.65% 7.18% 1.37%

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 1.16 1.02 1.15 1.25 0.98 0.86 0.78 0.89

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financail ratio):

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 1.66 1.60 1.52 1.31 1.58 1.01 0.89 0.90

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  เท่า 2.55 0.33 5.04 6.05 0.94 4.03 5.22 2.86

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท 0.14 (0.18) 0.14 0.21 (0.01) 0.17 0.21 0.04
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01
นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธรุกจิ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ชั้นน�าแห่งอาเซียน ผ่านการ

สื่อสารด้วยฝีมือระดับโลก”

วัตถุประสงค์
“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจร  

ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการ
 ทีส่�าคัญของกลุ่มบริษัท
บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

วนัท่ี 5 มถินุายน 2534 โดยนายเสริมคุณ คณุาวงศ์ และนางสรีุย์ 

คณุาวงศ์ เพือ่ประกอบธรุกจิให้บริการบรหิารการจดังาน (Event 

Management) ประเภทงานบนัเทงิสาธารณะ (Public Event) 

งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention 

& Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า 

(Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริมการตลาดและ

ส่งเสริมการจัดจ�าหน่าย (Marketing & Promotion) ด้วยทุน

จดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรก

จ�านวน 4 คน ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของ

กลุ่มบริษัท แสดงได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้

New Mazda 2 Launch
by CMO



2559

บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 255,462,733 บาท  

โดยการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

2533

บริษัท พรีเซนเตชั่น มีเดีย ซัพพลายส์ จ�ากัด (ในปัจจุบัน

เปลีย่นชือ่เป็นบรษิทั พเีอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั หรอื “พเีอม็”)  

ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการสนับสนุนทางด้าน 

เครื่องมือส�าหรับการแสดงและการน�าเสนอแก่ดิอายส์

2534

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด ได้รับการจัดตั้งขึ้น 

เพื่อให้บริการบริหารการจัดงาน ซ่ึงนับได้ว่าในช่วงนั้น 

บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการ

จัดงานในประเทศไทย
2546

กลุ ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนและ 

การถือหุ้นครั้งใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (หรือ “mai”) โดยการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8 ล้านบาท เป็น 59 

ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังมี 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ ้นของพีเอ็มและดิอายส์  

ในสัดส ่วนร ้อยละ 99.997 และ 99.84 ของทุน 

จดทะเบียนท่ีช�าระแล้วของแต่ละบริษัทตามล�าดับ  

ส่วน บริษัท เอส. คิวบิค จ�ากัด นั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท

มหาชนในเดอืนธนัวาคม 2546 และเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั 

ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CM Organizer 

Public Company Limited)

2547

บริษทัฯได้เพิม่เงินลงทนุในบรษัิท พีเอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั 

โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็มในสัดส่วนร้อยละ 99.99  

ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 135 ล้านบาท (เดิม 

39.90 ล้านบาท) และได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ดิอายส์  

จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์ในสัดส่วนร้อยละ 

99.95 ของทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว 15 ล้านบาท 

(เดิม 5 ล้านบาท) 

2551

บริษัทฯ ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้

ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (หรือ  

“เอก็ซ์โป เทค”) ซึง่ให้การบริการในด้านการตดิตัง้ระบบ 

สาธารณูโภคที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์ โดยบริษัทฯ 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และในปีนี้บริษัทฯ ประสบ

ความความส�าเร็จได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านแนวคิด 

ส�าหรับพาวิลเลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก 

Bureau International des Expositions: BIE จาก 

ผลงานการสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดับนานาชาติ

ในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ 

สเปน โดยมีผู้ออกงาน 102 ประเทศทั่วโลก

2554

บริษัทฯมีมติเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น “บริษัท ซีเอ็มโอ  

จ�ากัด (มหาชน)” เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังงาน

ประเภทอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มแผนกงานใหม่ เพื่อรองรับ

การเติบโตของบริษัทฯ และการรวมเป็นประชาคม

อาเซียน (AEC)

2557

ทุกบริษัทในเครือ CMO Group ได้ย้ายเข้ามารวมกัน

ที่โครงการ Bangkok Creative Playground ซึ่งถือ

เป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพในการท�างานของบคุคลากร

ภายในและธุรกิจเปน็อยา่งมาก รวมถงึการสรา้งการรบัรู้

และการยอมรับต่อคู่ค้าของบริษัทฯและกิจการในเครือ 

ถึงความพร้อมในทุกๆ ด้าน

2558

บริษัทฯ ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการลงทุนร่วม

เพื่อเปิด 2 บริษัทใหม่กับธุรกิจใหม่ 1. บริษัท มิวส์ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้บริการด้านการจัดคอนเสิร์ต  

2. บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ประเภทธุรกิจการ

พัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยี จัดโชว์  

จดัแสดงศลิปวฒันธรรมไทย โดยบรษิทั ถอืหุน้ในสดัส่วน

ร้อยละ 70 และ 50 ตามล�าดับ และเปิดธุรกิจ Imaginia  

Playland ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นกิจการสวนสนุก 

แนวใหม่ส�าหรับเด็ก

2560

จัดตัง้หน่วยธุรกจิ Imaginia Playland เป็น บรษิทั อเิมจเินยี  

จ�ากัด ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท และตั้งเป้าหมาย 

ในการขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศแถบเอเชีย

2561

จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ CM Digital เพื่อให้บริการด้าน 

Digital Solutions และ Data Managemnet เกี่ยวกับ

ระบบลงทะเบียนส�าหรับงานอีเว้นท์, งานประชุมสัมนา 

ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ

2529

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้จัดตั้งบริษัท ดิอายส์ จ�ากัด 

(หรือ “ดิอายส์”) ข้ึนเป็นบริษัทแรกในกลุ ่มบริษัท  

เพื่อให้บริการผลิตสื่อประเภทมัลติมิเดีย และมัลติวิชั่น 

ในขณะนั้นนับได้ว่าดิอายส์เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการ

ผลิตประเภทสื่อมัลติมิเดีย และมัลติวิชั่น ชั้นน�าของ

ประเทศไทย

2529

2533

2534

2546

2547

2551

2554

2557

2558

2559

2560

2561

พัฒนาการทีส่�าคัญ
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99.99%

39.29%
40%

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร

บจก. เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี

CMO Public Company Limited

99.95%บจก. ดิ อายส

56.99%บจก. โมเมนตัม เอส69.99%

บจก. ซีเอ็มโอ โชว คอรป

99.99%บจก. อิเมจิเนีย

บจก. มิวส คอรปอเรชั่น

Sephora Central Bangna Store Opening
by MUSE Corporation

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลัก การเข้าลงทุน 

จะพิจารณาท้ังผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงศักยภาพของธุรกิจท่ีเข้าลงทุน และการส่งเสริมกับธุรกิจในปัจจุบัน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทน เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื่อดูแลและติดตามการบริหารงาน

ของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้

18 รายงานประจำาปี 2561



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

02

BOYdKO50th #1 Rhythm & Boyd The Concert
Lighting, LED & Special Effect
operated by PM Center

2.1 โครงสร้างรายได้

ตารางจ�าแนกรายได้จากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2558 - 2561 

 ประเภท 2558 2559 2560 2561

 ของรายได้ มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

รายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงาน 665.60 49.03% 709.38 59.13% 679.85 49.91% 793.70 54.77%

รายได้จากการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ 669.08 49.28% 471.97 39.34% 637.97 46.83% 597.45 41.23%

รายได้จากการให้บริการ 

 ทางด้านการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ 19.18 1.41% 18.30 1.53% 22.63 1.66% 30.82 2.13%

รายได้จากธุรกิจสื่อการตลาด 3.79 0.28% - - - - - -

รายได้จากธุรกิจสวนสนุก - - - - 21.79 1.60% 27.12 1.87%

รวม  1,357.65 100% 1,199.65 100% 1,362.24 100% 1,449.09 100%

ตารางจ�าแนกรายได้ของบริษัทตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2558-2561

 รายได้ 2558 2559 2560 2561

 ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

 • รายได้จากภาครัฐ 98.97 14.87% 151.82 21.08% 146.06 23.29% 45.38 6.80%

 • รายได้จากภาคเอกชน 549.76 82.58% 485.82 67.45% 429.50 68.50% 581.40 87.16%

 • รายได้อื่น 16.97 2.55% 82.60 11.47% 51.49 8.21% 40.30 6.04%

 รวมรายได้  665.70 100% 720.24 100% 627.05 100% 667.08 100%



ตารางจ�าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2558 - 2561
  2558 2559 2560 2561 

 รายได้ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)        

 - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด 316.70 47.57% 264.08 36.67% 233.23 37.19% 399.64 59.91%

  และส่งเสริมการจ�าหน่าย

 - รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ 77.27 11.61% 63.72 8.85% 39.54 6.31% 47.51 7.12%

 - รายได้จากงานนิทรรศการ 216.64 32.54% 186.69 25.92% 145.34 23.18% 106.17 15.92%

  และงานแสดงสินค้า

 - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 0.00 0.00% 4.96 0.69% 9.22 1.47% 0.00 0.00%

 - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 18.12 2.72% 24.99 3.47% 20.49 3.27% 20.37 3.05%

 - รายได้จากงานออกแบบ 

  ตกแต่ง พิพิธภัณฑ์ 0.00 0.00% 58.97 8.19% 124.22 19.81% 53.08 7.96%

 - รายได้จากงานสวนสนุก 20.00 3.01% 34.23 4.75% 3.52 0.56% 0.00 0.00%

 รายได้อื่นๆ 16.97 2.55% 82.60 11.46% 51.49 8.21% 40.31 6.04%

 รวม  665.70 100% 720.24 100% 627.05 100% 667.08 100%

2.2.1 ธุรกิจการให้บริการ
บริหารการจัดงานและ
การจัดแสดงนิทรรศการ 
(Event Management 
& Exhibition)

2.2 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ

 1. ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการ (Event  

  Management & Exhibition)

 2. ธรุกจิการให้บรกิารอปุกรณ์ด้านแสง ส ีเสยีง 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)

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการบริหารการจัดงานแบบครบวงจร (Turnkey Event  

Management) โดยขอบเขตการให้บริการบริษัทฯ จะครอบคลุมถึง

 - การออกแบบสร้างสรรค์

 - การวางแผนงานการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการตลาด 

  ของลูกค้า 

 - การออกแบบชิ้นงาน 

 - การให้ค�าปรึกษาในด้านการจัดหาและจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการ 

  จัดงานแสดงประเภทต่างๆ 

 - การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง 

 - การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า 

 - การควบคุม 

 - การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า 

 - และบริหารงานแสดง 

Ford Ranger Raptor launch 
by CMO
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ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 

ตามทีล่กูค้าได้ก�าหนดไว้ ในปัจจบัุนธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ สามารถจ�าแนกได้ตามลักษณะ

การให้บริการได้เป็น 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 เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด

ประเภทหนึ่งที่ส�าคัญ และถูกน�ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจต่างๆ ทั้งอุปโภค และบริโภค 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงของสินค้าให้กับ 

ผู้บริโภคได้ชัดเจน รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคแบบสองทาง (two-way  

communication) เข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเจาะกลุ ่มได้อย่า 

มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ์ (experiential 

marketing) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริโภค

ได้เกิดการมีส่วนร่วมกับสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ มากกว่าการสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภค 

ได้รบัข้อมูลแบบทางเดยีว การท�าการตลาดแบบสร้างประสบการณ์สามารถท�าให้ผูบ้รโิภค

มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าในเชิงลึก และท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถึง brand value ของสินค้า

นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดอย่างเดียว ซึ่งท�าให้ธุรกิจ สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น 

และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงและถูกต้อง ตัวอย่างการจัดกิจกรรมที่ต้องการ

สร้างการรับรู้ของสินค้าใหม่ จะต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มากกว่าการท�า  

launching event สินค้า แต่จะต้องมีการคิดในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท�า  

online marketing หรือ การใช้ social media ต่างๆ ที่สามารถสร้างการรับรู้และ

ประสบการณ์ตรงในแง่มุมอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆท่ีลูกค้าจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ลกูค้ากลุม่เป้า หมายหรือตวัแทนจ�าหน่าย โดยอาจเป็นการจดัท�าเน่ืองในเทศกาลพเิศษข้ึน 

ในรูปแบบการสัมมนา และงานบันเทิง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการตลาด 

และส่งเสริมการขายจะเป็นงานลักษณะส้ันๆ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน และ

การสร้างภาพพจน์ท่ีดีและความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ต่อสินค้าน้ันๆ ให้แก ่

ผู้เข้าร่วมงาน 

ผลงานการจัดกิจกรมทางการตลาดที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่

- Raptor Launch

- Home Pro Expo ครั้งที่ 27-28

- Home Pro Fair

- Mazda ASEAN Design Forum 2018

- Suzuki Press Conference

- Michelin Vanilla

- MiA2 Series and Mi8 Launch

- MI E7S Launch

- Perfect Wow Desls

- งานเปิดตวัแนะน�า คอมแพคเอสยวู ี“มาสด้า ซีเอก็ซ์-3 ใหม่ 2018 คอลเลคชัน่”

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบริการ Cloud Business Service

Launching new 
Kubota Diesel Engine 
at Cambodia by CMO
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ข. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์
 และงานนิทรรศการชัว่คราว (Museum & Exhibition)
การจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวนั้น เป็นการจัดประชาสัมพันธ์  

ทางด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยมีการตั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละประเภทของงาน

แตกต่างกัน มุ่งเน้นการอธิบายองค์ความรู้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ของแต่ละ

โครงการ บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างกระบวนการในการสื่อสารของนิทรรศการ ให้ผู้ชมบรรลุ

ถึงจุดประสงค์ท่ีหน่วยงานท่ีเป็นลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้ เช่น การวางกลยุทธในการส่ือสาร  

การออกแบบบริเวณพื้นท่ีจัดงาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง สี เสียง และการแสดง 

การน�าเทคนิคต่างๆ มาประกอบในการจัดแสดง เช่น Ghost Effect Hologram เป็นต้น 

 การจัดงานนิทรรศการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. นทิรรศการเพือ่การศึกษา เป็นการกระตุน้ หรอืจงูใจให้ผูช้มได้ทราบถึงความรู้  

ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์  

ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจสามรถน�าวิทยาการนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา

และในชีวิตประจ�าวัน

2. นิทรรศการเพื่อการค้า เป็นการจัดแสดงให้ผู้ชมได้ศึกษาหาความรู้ ในขณะ

เดียวกันก็มีการแนะน�าผลิตภัณฑ์สิ่งของต่างๆ เพื่อต้องการโฆษณาส่งเสริม

การขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นการหวังผลทางการค้า

ส�าหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้นั้น ถือเป็นงานนิทรรศการ ประเภท

นิทรรศการถาวร บริษัทฯ ได้ด�าเนินการครอบคลุม ตั้งแต่งานออกแบบเนื้อหานิทรรศการ 

การออกแบบบรรยากาศภายใน และภายนอกอาคาร งานก่อสร้าง งานวางแผนบ�ารงุรกัษา

และบริหารจัดการ การจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาต่างๆ โดยมีทีมงานที่ประกอบวิชาชีพ

โดยตรงเป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอน

ผลงานการจดันทิรรศการนทิรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนทิรรศการช่ัวคราว

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้แก่

- ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

- SKII Booth at Siam Paragon, Central Ladprao, Central Pinklao, 

Central World, Central Rama9, The Mall Bangkapi

- Grand Opening EXIM Bank Lao

- Thai Life Insurance @Thailand Smart Money 2018

- Perfect Wow Deals

- BANDAI NAMCO Entertainment Booth at Thailand Game Show Big 

Festival 2018

- TRUE Booth at Thailand Digital BIG Bang 2018

- กาแฟมวลชน

- Preperty Perfect Condo of the year 2018

- BKI @Money Expo 2018

- Business Opportunity Zone @Amway Expo 2018

- Bangkok finTech Fair 2018
Bangkok Bank’s pavilion 

at Money Expo 2018
by CMO
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ค. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ 
 (National & Public Event)

การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะให้กับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการขาย 
ในรปูแบบเฉพาะของแต่ละประเภทสนิค้า ซึง่ทีต้่องการกลุม่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก  
ส�าหรับการจัดงานให้กับลูกค้าราชการ จะเป็นการจัดงานตามนโยบายหรือแผนงาน 
ประจ�าปีที่ก�าหนดไว้แล้ว หรือเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกระทรวงนั้นๆ เอง  
เป็นกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจ�านวนมาก โดยจะเป็น 
การจัดงานขนาดใหญ่ มีรูปแบบงานหลากหลายรวมอยู่ด้วยกัน จ�านวนวันในการจัด
กิจกรรมหลายวัน ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้อาจจะเป็นได้ท้ังกิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือ
เทศกาลในปีนั้น หรือกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ�าทุกปี 

นอกจากงานบันเทิงสาธารณะในรปูแบบของการรบัจ้างแล้ว ยงัมกีจิกรรมบันเทิงสาธารณะ
ทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของแนวความคิดและรปูแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทงิประเภทต่างๆ 
ทีม่ศีกัยภาพพยายามจดัรปูแบบงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูท้ีจ่ะเข้ามาเป็นผู้
สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) ประสานไปกับความบันเทิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง
การรเิริม่เป็นเจ้าของงานของบรษิทันี ้ได้กระท�าอย่างต่อเนือ่งตามนโยบายการสร้างความ
มั่นคงทางรายได้ให้แก่บริษัท

ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่
- ICON SIAM Grand Opening
- ซุ้ม Countdown LED Siam Paragon
- P.E.S Games Championship 2017
- MEGA Countdown 2019
- Mega Food Fun Fin 2018
- Jurassic Expo 2018 : Save The Dinaosuar
- ThaiFex World Food Asia 2018
- Samsung Studio Galaxy at Parc Paragon
- Suzuki Booth in Motorshow 2018

ง. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, 
 Convention & Exhibition: MICE)

การบริการบริหารการจัดประชุมสัมมนานั้น บริษัทฯ จะรับฟังวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
ของลูกค้า แล้วบริษัทฯ จะพัฒนาแนวคิดในการน�าเสนอ และกลยุทธ์ในการจัดงาน 
ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า และให้บริการแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) 
โดยบริษัทฯ จะดูแลในทุกๆ ส่วนของงาน เริ่มตั้งแต่การให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
การท�าป้ายต้อนรับในบริเวณที่จะจัดงาน การออกแบบและตกแต่งห้องจัดงานส�าหรับ 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม การจดังานเลีย้งต้อนรบั การจดัหางานแสดงประเภทต่างๆ และงานเลีย้ง
อ�าลาส�าหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานประชุม
ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้แก่

- Amway Recognition Day 2017-201
- งานฉลองครบรอบ 16 ปี Join&Coin และประกาศเกยีรติคณุ MDP ครัง้ที ่19
- Thailand Domestic Mice Mart 2018
- Grundfos 25th Anniversary Celebration
- SCB SME New Year Staff Party 2018
- LINE TB 2018
- Mazda Dealer Conference
- MThai Top Talk about 2018
- งานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2561
- งานพิธีลงนามความร่วมมือและงานฉลองความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง PF 

และ HK Land
- งานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัท เซกิซุย เคมิคอล จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น
- Minor 50th Anniversary
- Meet & Greet with Shay Given

The Celebration of MEGA 
FoodWalk Opening
by CMO
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
• กลยุทธ์การตลาด

บริษัทฯมีกลยุทธ ์ทางการตลาดที่ เน ้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจร 

แก่ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญดังนี้

  

1. การให้บริการที่เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ เน้นการให้บริการบรหิารการจดังานในรปูแบบต่างๆ ให้แก่ทัง้หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริษัทฯ  

ได้ร่วมท�างานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ

ความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ บริษัทฯ มีการก�าหนดรูปแบบกิจกรรมการแสดง 

ให้น่าสนใจการคิดรูปแบบการน�าเสนอและมีความเป็นไปได้ในการจัดงาน รวมทั้งการ

จดัหาสถานทีใ่นการจดักจิกรรม การจดัหาอปุกรณ์และทมีงานสนบัสนุนการแสดง รวมทัง้ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

ของลกูค้า ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะมกีารควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของการท�างาน เพือ่มใิห้เกดิ 

ความผดิพลาดและสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลตุามวตัถุประสงค์ของลกูค้า บริษทัฯ จงึได้ 

รบัการยอมรบัและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีว่า กจิกรรมท่ีบรษิทัฯ จดันัน้ มคีวาม

แปลกใหม่และสามารถสื่อแนวคิดในการน�าเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดงานแสดงของลูกค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มการบริการทางด้านการประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าที่

สือ่สาร สร้างภาพลกัษณ์ และ น�าเสนอข่าวสารในการจดักจิกรรมของลูกค้า เป็นการสร้าง 

Value Added ให้แก่งานจัดการแสดงของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจต่อการบริการ 

ของบริษัทฯ โดยรวม และเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรองรับงานด้านบริหาร

การจัดงานได้ในทุกรูปแบบ บริษัทฯจึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ CMO Group เพ่ือ

รองรบังานภายในกลุม่บรษิทั โดยบริษทัย่อยในเครอืได้ประกอบธรุกจิให้บรกิารครอบคลมุ

ทั้งอุปกรณ์การจัดงานแสง สี เสียงทุกประเภท การจัดท�าเทคนิดพิเศษ (Special Effect) 

การจดัท�าวดีโีอ มลัตมิเีดยีเพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ หรอืเพือ่โฆษณา การรบัจดัท�าโครงสร้าง

เวที และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ระบบน�้า ปั๊มลมและการวางสายสื่อสาร จึงท�าให ้

กลุ่มบริษัทในเครือ CMO Group สามารถให้บริการได้ครบวงจรอย่างแท้จริง

2. การให้บริการที่ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลาย

บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านบริหารการจัดงาน (Event Management) โดยให้บริการ

ครอบคลุมธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Corporate  

Marketing & Event)

2. ธุรกจิให้บริการการบริหารการจดัแสดงนทิรรศการและพพิธิภณัฑ์ (Museum 

& Exhibition)

3. ธรุกจิให้บรกิารการบริหารงานบนัเทงิสาธารณะและกิจกรรมพเิศษ (National 

& Public Event) 

4. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, 

Convention & Exhibition : MICE)

นบัได้ว่าบรษิทัฯ เป็นผู้ประกอบการชัน้น�าในธรุกจิบรหิารการจดังานทัง้ 4 ประเภทดงักล่าว 

ซึง่ท�าให้บริษทัมโีอกาสทางการตลาดท่ีครอบคลมุในทกุประเภทของการบรหิารการจดังาน

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารและดูแลลูกค้า เราจึงได้เพิ่ม

นโยบายการบริหารลูกค้าแบบยั่งยืนขึ้น ด้วยการสร้างระบบบริหารและดูแลลูกค้าแบบ

ระยะยาว (Long-term account management system) ระบบดังกล่าวได้เอ้ือ

ประโยชน์ให้กับท้ังบริษัทฯและลูกค้า โดยสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และ

เพิ่มความเชื่อมั่นจากลูกค้าในความเป็นมืออาชีพของบุคคลากรได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก

ระบบครอบคลุมวิธีการปฏิบัติการตั้งแต่ การรักษาสัมพันธภาพอันดี การบริการลูกค้า 

ด้วยบุคคลากรทีเ่ชีย่วชาญ ตลอดจนถงึการรกัษาความลบัทางการตลาดของลกูค้าแต่ละราย 

อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติส�าคัญมาโดยตลอด 

3. การพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

นอกจากนโยบายในการใช้กลยุทธ์ท่ีเป็นการให้บริการแบบครบวงจรแล้ว การบริการ

ทั้งหมดต้องอยู่บนมาตราฐานสากลที่เป้นที่ยอมรับกันดดยทั่วไป ซึ่งเป้นเรื่องที่บริษัท

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดงานหรือกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้น จ�าเป็นต้อง 

เกี่ยวข้องกับบุคคลมากมาย หากการท�างานไม่เป็นตามกฏระเบียบและมาตราฐาน 

อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือความประมาทเกิดข้ึน อันจะน�าไปสู ่

ความเสียหายหรืออันตรายในเรื่องต่างๆ ได้

ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญและเรื่องกฏระเบียบในการท�างานที่ถูกต้อง รอบคอบ 

และค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ อาทิ เช่น กรณีการจัดงานที่ต้องใช้โครงสร้าง 

ขนาดใหญ่ต้องมีวิศวะกรรับรองแบบการก่อสร้าง การมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ตรวจสอบความปลอดภัยในจุดต่างๆ ระหว่างเตรียมจัดงาน การจัดให้มีประกันภัยบุคคล

ที่สาม เป็นต้น

Samsung Stuido Galaxy 
at Parc Paragon

by CMO
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4. การให้ความส�าคัญกับบุคลากรภายในบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักอยู ่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯ เป็นกลไกที่ส�าคัญ 

ในการที่จะท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 

ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อ

ให้การจัดกิจกรรมประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ จึงเน้นที่การฝึกอบรมและ

พฒันาบคุลากรโดยการจดัอบรมพนกังานให้มคีวามรูใ้นด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าหรับการออกแบบและสร้างสือ่ และการใช้เครือ่งมอืส�าหรบัการน�าเสนอ รวมถึงการจดัส่ง 

พนักงานไปดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการรับรู้

เทคนิค หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่จะน�ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ด้วยการ

จัดกิจกรรมเช่ือมสัมพันธ์ของพนักงานอันจะน�าไปสู่การด�าเนินงานในแนวทางเดียวกัน  

การร่วมมือและการประสานงานเพื่อให้งานส�าเร็จดังเป้าหมายที่ได้วางไว้

• นโยบายและการก�าหนดราคา

การก�าหนดราคาในการให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละงานจะก�าหนดจากต้นทุนการ

ผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน ในการผลิตงาน (Production Cost) ต้นทุนค่าควบคุมใน

การผลิตงาน (Production Control Management Fee) และต้นทุนค่าควบคุมและ

บริหารงานการแสดงในวันจัดงาน (Presentation Control Fee) และบวกก�าไรส่วนเพิ่ม  

(Profit Margin) ในอัตราท่ีเหมาะสม ซึ่งจะข้ึนอยู่กับลักษณะของงานว่าต้องอาศัย 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่มากน้อยเพียงใด รวมท้ังความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการผลิตงานด้วย

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการจัดงาน 

ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อสร้างยอดขาย เพ่ิมเติม

จากการโฆษณาผ่านสื่อท่ัวๆ ไป หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการส่งเสริมให้เกิด 

ภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กร รวมไปถึงงานประเภทศูนย์การเรียนรู้ด้วย โดยเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์หรือองค์กรอาจจะเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบของกิจกรรมเอง แล้วว่าจ้างให้บริษัทฯ 

เป็นผู้ด�าเนินการ หรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้น�าเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้ โดยบริษัทฯ  

ได้จ�าแนกลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

เน่ืองจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ท่ีมีศักยภาพในการเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่องภาครัฐจึงมีนโยบายเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้  

ความเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น 

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว และอตุสาหกรรมการจดัการประชมุ เป็นต้น หน่วยงานของภาครฐั 

ที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และหน่วยงานราชการประจ�า

จังหวัดท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีมีการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก โดยการ

จัดกิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่หน่วยงานรัฐนั้นดูแลเพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 กลุ่มธุรกิจเอกชน

กลุ่มธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจัดงานควบคู่ไปกับเครื่องมือสื่อสาร

ทางการตลาดอื่นๆ แต่อาจจะใช้งบประมาณและความถ่ีในการจัดงานแตกต่างกันไป 

ขึ้นกับขนาดธุรกิจและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโดยธุรกิจที่ใช้บริการบริหารการ 

จัดงานบ่อยและมีงบประมาณสูง มักเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมีการ

เปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีรวดเร็ว หรอืมกีารเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีหรอื

การต้องการใช้บรกิารทีร่วดเรว็ เช่น ธุรกจิโทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็น

ธุรกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง อุตสาหกรรม

ธุรกิจรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และธุรกิจสินค้า

อุปโภคบริโภค เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องส�าอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการชีวิตประจ�าวัน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรม

ทางการตลาด การส่งเสริมการจ�าหน่าย และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของ 

ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ามาท�าตลาดใน

ประเทศไทย การท�ากจิกรรมทางการตลาดนัน้จงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างมากในการสร้างความ

รับรู้กับผู้บริโภคได้โดยตรง

3 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา

บริษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญของบริษัทฯ เน่ืองจากมีบริษัท

ตวัแทนโฆษณาเพยีงไม่ก่ีรายเท่านัน้ทีส่ามารถให้บรกิารบริหาร การจดังาน และการจดัท�า

โฆษณาได้แบบครบวงจร ดังนั้น บริษัทตัวแทนโฆษณาโดยส่วนใหญ่จึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องใช้บริการของผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน เพื่อท�าให้การสร้างประสบการณ์เกิดขึ้น

ได้อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

4 ลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน

ตามที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมอาเซียน ที่เกิดข้ึน 

แล้วนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแผนงานเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

ผลงานทีม่า บริษทัฯ ได้มโีอกาสให้บรกิารลูกค้าทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีนในสามรปูแบบ ได้แก่ 

 1) บริษัทเอกชนไทยหรือบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู ่ในประเทศไทยที่มีแผน 

  การลงทุนในอาเซียน 

 2) บริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน อาทิ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 

  CLMV 

 3) ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Mobile Web App for Jurassic Expo 2018 
at MEGA Bangna 
by CMO
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และเอเยนซีป่ระชาสมัพันธ์ ซ่ึงบางเอเยนซีม่แีผนกภายในบรษัิทเองซึง่ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิาร
บรหิารจดังานแก่บรษัิททีเ่ป็นลูกค้าของตน ซึง่ถือบริษทัผูผ้ลติรายการโทรทศัน์และเอเยนซี ่
โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม แต่จากการที่ตลาดการจัดงานแสดงเติบโตและเป็นที่นิยมของ
ลูกค้า ท�าให้คู่แข่งทางอ้อมให้ความส�าคัญกับธุรกิจการจัดงานแสดงมากขึ้น โดยเฉพาะ 
เอเยนซี่โฆษณา หันมาแย่งตลาดการจัดงานแสดงโดยการตั้งบริษัทหรือจัดตั้งหน่วยงาน 
ในการจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดูแลของตนอย่างจรงิจงั แต่อย่างไรกด็ใีนการจดังาน 
แสดงจ�าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในการท�างานในระดบัสงู และทมีงาน
จ�านวนมาก ท�าให้ยังมีความจ�าเป็นในการใช้บริการจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

ในปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานในประเทศไทยมี
อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่จะมีเพียง 5-6 รายที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯ ด้วย  
ซึ่งมีการด�าเนินงานที่เป็นระบบ มีสถานะที่มั่นคง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ 
ไว้วางใจของลกูค้า มกีารจบักลุ่มเป้าหมายหลายกลุม่ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่แต่ละ
กิจการก็จะมีความเชี่ยวชาญและสายสัมพันธ์ที่ต่างกันออกไป เมื่อใช้ยอดขายที่ผ่านมา 
เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของบริษัทฯ 

เมื่อเทียบกับคู ่แข่งขันที่เป ็นผู ้ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานโดยตรง  
ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นกิจการขนาดใหญ่ 

การที่บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละรายจะได้รับงานจากลูกค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่
กบัความพร้อม และความมัน่คงของบริษทัในการรองรบังาน และทีส่�าคญัคอืความสามารถ
ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยที่จะท�าให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพได้น้ันข้ึนอยู่
กับบุคลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความช�านาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนับสนุนการท�างานที่มีความพร้อม ความ 
สามารถของผู ้ผลิตแต่ละรายที่จะสามารถจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างให้สามารถ 
ผลติผลงานตามทีล่กูค้าต้องการได้ ภายในเวลาและงบประมาณทีก่�าหนดรวมถึงการบริหาร
จัดการที่เข้มงวด

2. ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั 

ส�าหรับบริษัทฯ ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานมานาน กว่า 30 ปี มีการ
ผลติผลงานทีม่คีณุภาพ เน้นการน�าเสนอกจิกรรมในรปูแบบทีแ่ปลกใหม่โดยเน้นความคดิ
สร้างสรรค์ และมกีารควบคมุคณุภาพของงานในทกุกระบวนการของการให้บรกิาร ท�าให้
ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานที่มีคุณภาพดี ซ่ึงท�าให้ลูกค้าเหล่าน้ันเป็นจ�านวนไม่น้อย 
ใช้บริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบริหาร 
การจัดงานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่อัตราการเจริญเติบโตของ 
GDP มีการขยายตัวในระดับต�่า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
จะติดลบก็ตามและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจ 
และเพิม่ศกัยภาพในการเจริญเตบิโตและความสามารถใน การแข่งขนัของบรษิทัฯ ผูบ้ริหาร 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการบริหารการจัดงานจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. เข้าร่วมการเสนอผลงานให้ลูกค้าคัดเลือก
ทีมงานของบริษัทฯ จะท�าการติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาดของลูกค้าหรือได้
รับการติดต่อจากลูกค้าให้ไปเสนอผลงานทั้งจากลูกค้าภาครัฐวิสาหกิจ รัฐบาล และภาค
เอกชน โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บริษัทฯ จะจัดเตรียมแผนงานตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า และน�าเสนองานพื่อให้ลูกค้าคัดเลือก หากบริษัทฯ 
ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูใ้ห้บรกิาร ฝ่ายผลติผลงานของบรษิทัฯ จะประสานงานกบัลกูค้า
ในการด�าเนินงานในขั้นต่อไป

2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
จากนโยบายทางการตลาดที่ มุ ่งเน้นการสร้างงานที่มีคุณภาพดี เพื่อสร้างความ 
พงึพอใจให้แก่ลกูค้า บรษิทัฯ จงึสามารถสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพอนัดกีบัลกูค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ลูกค้าท่ีเคยได้รับบริการ จึงมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและกลับมาใช้บริการของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มุ่งเน้นลูกค้าท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
สงู มงีบประมาณและมแีผนการประชาสมัพนัธ์ มคีวามต้องการท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่ง
ตลอดทั้งปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3. การแนะน�าของลูกค้าเก่า
จากประสบการณ์ที่มีกว่า 30 ปี และการให้บริการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างด ี
จากลูกค้าทั้งในแง่ของคุณภาพ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และแนวคิดในการน�าเสนอ 
ที่แปลกใหม่แต่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า จึงท�าให้ลูกค้า
จ�านวนมากมีความมั่นใจในคุณภาพงานของบริษัทฯ และมีการแนะน�าลูกค้าอื่นๆ ให้มา
ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
1. ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขนัในธรุกิจให้บรกิารบรหิารการจดังาน
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานนับวันจะมีมากข้ึน เนื่องจากการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถเข้าถึงผู้บริโภค 
ได้อย่างแท้จริง ท�าให้ผู ้บริโภคได้รับประสบการณ์ตรงได้ ท�าให้แทบทุกบริษัทนิยม 
จัดกิจกรรมทางการตลาด ท้ังในแบบเฉพาะกลุ่มและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือหวังผล 
ทางด้านการตลาดมากขึ้น

การเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเนื่องจากใช้เงินลงทุน
และบคุลากรไม่มาก ในปัจจบุนักจิการทีด่�าเนนิธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังานสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจหลักซึ่ง
ถอืว่าเป็นคูแ่ข่งทางตรงของบรษิทัฯ และบรษัิทผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์และรายการบนัเทงิ
ซึง่จะอาศยัจดุแข็งทางด้านชือ่เสยีงและสือ่ทีม่อียูใ่นมือมาเชือ่มโยงกับธรุกจิบรหิารการจดั
งาน และเข้ามาประมูลงานแข่งกับผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงเอเยนซี่โฆษณา
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บริษัทไดรับการติดตอ
จากลูกคา งานการแสดง

วิเคราะหความตองการ
และวัตถุประสงค

ในการจัดงานของลูกคา

ออกแบบแนวคิดรูปแบบ
และแนวทางของงาน

ควบคุมการผลิต
และการประชาสัมพันธ

จัดเตรียมอุปกรณ
และสื่อสำหรับการนำเสนอ

ออกแบบการบริหาร
และควบคุมการจัดงาน

3.2. การควบคุมการผลิตและการประชาสมัพนัธ์งาน ในขัน้ตอนนีบ้ริษทัฯ จะด�าเนนิ 

การผลิตงานพร้อมทั้งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานในทุก 

ขั้นตอนของการผลิต เพ่ือให้มั่นใจได้ว่างานที่ผลิตออกมามีคุณภาพและ 

ตรงกบัวัตถปุระสงค์ของลูกค้า ในระหว่างการผลติงาน บริษทัฯ จะประสานงาน 

กับบริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้งาน 

เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

3.3. การออกแบบการบริหารและควบคุมการจัดงาน การออกแบบการบริหาร 

และควบคมุการจดังานจะรวมถงึการคดัเลอืกและอบรมบุคคลากรส�าหรบัการ

จดังาน ซึง่ทัง้บรษัิทฯ และลูกค้าจะด�าเนนิการร่วมกนัจดัหา คดัเลอืกและให้การ

อบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เช่น พนักงานต้อนรับ บริกร พนักงานตรวจตั๋ว  

ตลอดจนพิธีกร และนักแสดง และการจัดเตรียมและบริหารพื้นที่จัดงาน 

ซึง่เร่ิมจากการตดิต่อขอสถานท่ีกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงศึกษาข้อจ�ากดั

ของการใช้สถานท่ีนั้นๆ การจัดวางต�าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ

ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การตกแต่งเวทีและฉากให้มีความน่าสนใจ

และการจัดเตรียมพื้นที่ว่างส�าหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเพียงพอ ตลอดจน 

การจัดพื้นที่ส�าหรับเส้นทางสัญจรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางจาก

จุดชมงานจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ 

จัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ไว้พร้อมกันด้วย

3.4. การด�าเนินการจัดงานตามวันเวลา และสถานที่ที่ก�าหนด

ของบริษัทฯ ได้วางต�าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ของบริษัทฯ ให้เป็น 

ผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management Services) 

และให้บรกิารครอบคลมุงานจดัแสดงทกุประเภท โดยการให้บรกิารทีเ่น้นคณุภาพเป็นหลกั

ส�าคัญ ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากท้ังลูกค้าของบริษัทฯ เองและบริษัท 

คู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นน�าในแต่ละประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหาร 

การจัดงานที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนการให้บริการบริหารการจัดงาน สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการให้บริการการบริหารการจัดงานจะเริ่มต้นจากการติดต่อมายังบริษัทฯ 

ของลูกค้าซ่ึงเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ โดยแจ้งความประสงค์ท่ีจะจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการตลาด จัดประชุมสัมมนาตัวแทนขาย ไม่ว่าจะเป็นส�าหรับตัวผลิตภัณฑ์

หรือบริการของตน หรือต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนในเรื่องด้านต่างๆ 

บริษัทฯ จะส่งทีมงานเข้าไปรับฟังความต้องการของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการ 

จดังาน รวมถึงงบประมาณในการจดังานจากลูกค้าตามวนั เวลา และสถานท่ีทีล่กูค้า

นัดหมาย

2. หลังจากนั้น บริษัทฯ ก็จะกลับมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและ

วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้าอย่างถ่องแท้ พร้อมนัดประชุมทีมงาน 

ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ฝ่ายครีเอทีฟ 

(Creative) และฝ่ายผลิต (Production) เพื่อระดมความคิดและวางรูปแบบ 

แนวทาง และวธีิการน�าเสนองาน ตลอดจนประเมนิราคาในการให้บรกิารในเบือ้งต้น  

การท�างานในข้ันตอนนี้จะต้องมั่นใจได้ว่าแนวคิด และรูปแบบของงานถูกต้อง 

ตรงกับความต้องการของลูกค้า และอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าก�าหนด

3. การจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดงานทั้งในด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับ 

การน�าเสนอ การควบคุมการผลิตและการประชาสัมพันธ์งาน การออกแบบ 

การบริหารและควบคุมการจัดงาน 

3.1. การจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

ฝ่ายผลิตจะด�าเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ เช่น เคร่ืองมือ

สื่อสารระหว่างทีมงาน ระบบไฟฟ้า ระบบแสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษ และ 

สื่อส�าหรับการน�าเสนอ เครื่องแต่งกายนักแสดงและพิธีกร ตลอดจนอุปกรณ์

จัดฉากให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน 

แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารจัดงาน
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2.2.2 ธุรกิจให้บริการ
อุปกรณ์ (Equipment 
Service) 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็นธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment RENTAL service) ในกลุ ่มบริษัท  

ทั้งทางด้านออกาไนเซอร์ และ เอเจนซี่ เพื่อกิจกรรมการแสดงและการน�าเสนออยู่ภายใต้

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

ให้บริการจัดหาและอ�านวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบวงจรในการจัด

กจิกรรมการแสดง (Event Management Supply) โดยการบรกิารจะครอบคลมุตัง้แต่การ

ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน การ

ให้บริการติดตั้งและการด�าเนินงานด้านการใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนการประสานงานที่มี

ประสทิธภิาพ เพือ่ให้การจดังานบรรลวุตัถปุระสงค์และตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ปัจจุบันการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักตามประเภทของอุปกรณ์ ดังนี้

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

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

Screen), ชุดควบคุมระดับมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

(Switcher), จอพลาสม่า (Plasma TV), และ เครื่องฉายซีนอน (Xenon 

Slide Projector) ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ 

ทัง้การฉายภาพแบบภาพนิง่และแบบภาพเคลือ่นไหวหลากหลายรปูแบบ เช่น 

การ Mapping อาคารหรือการการฉายภาพบนจอโค้ง หรือการออกแบบงาน

ที่มีการฉายลงวัสดุรูปทรงต่างๆ เป็นต้น

- อุปกรณ์แสง (Lighting System) รองรับการใช้งานทั้งงานคอนเวนชั่น  

(Convention Lighting), งานละคร ในโรงละครต่างๆ, งานกิจกรรม 

ที่จัดกลางแจ้ง (Outdoor Lighting) งานคอนเสิร์ต (Concert Lighting),  

งานแฟชั่นโชว์ (Fashion Show), งานประกวด (Contest) รวมทั้งระบบแสง

ส�าหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ(Exhibition Lighting)

- อุปกรณ์เสียง (Audio System) รองรับงานประชุม, งานเปิดตัวสินค้า,  

งานคอนเสิร์ต (Concert) และงานแสดงแสง-เสียงต่างๆ ส�าหรับพ้ืนที่เล็กๆ 

ถึงพื้นที่ ที่รองรับระดับ 10,000 คนขึ้นไป

- อุปกรณ์เทคนิคพิเศษ (Special Effect) เช่น เครื่องก�าเนิดแสงเลเซอร์  

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

Singha Music presents Imagine Dragons 
Evolve World Tour in Bangkok
LED system by PM Center
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
การก�าหนดราคาการให้บริการและเช่าอุปกรณ์ข้ึนอยู่กับประเภทงานและชนิดของ

อุปกรณ์ เกณฑ์การตั้งราคาจะค�านวณจากราคาอุปกรณ์รวมกับต้นทุนด้านบุคลากรกับ 

โลจิสติกส์ ทั้งนี้การก�าหนดราคาอุปกรณ์ด้านแสง เสียงจะอ้างอิงจากราคาตลาดด้วย  

ในขณะที่บริการติดตั้งม่านน�้าและน�้าพุ จะก�าหนดราคาตามลักษณะงาน ตามเกณฑ ์

การก�าหนดราคาของบริษัท ได้แก่คุณสมบัติและเทคนิคพิเศษของอุปกรณ์ ความซับซ้อน

ของการติดตั้งอุปกรณ์ และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ประกอบไปด้วย

 - บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer)

- หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักจิกรรมการแสดงด้วยตนเอง

- บริษัที่เป็นผู้จัดงาน (Promotor)

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์
ปัจจุบันธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงดา้นการแขง่ขนัในตลาดแลว้ ผูป้ระกอบการจ�านวนมาก 

ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ 

ท่ีทันสมยัตรงกับความต้องการของลูกค้าและการให้บริการอย่างครบวงจรยังมีจ�านวนน้อย 

เพ่ือด�ารงความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดหา 

ให้มีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ  

เข้ามาอย่างต่อเนื่องตามความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที ่

จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

และทักษะการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความช�านาญในการบริการเป็นหนึ่ง 

ในจุดแข็งที่ท�าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดได้ 

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก. อุปกรณ์
การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด�าเนินการภายใต้ผลการส�ารวจความต้องการและความนิยม

ของตลาด โดยท�าการประเมินจากสถิติการเช่าอุปกรณ์ในแต่ละปีร่วมกับข้อมูลการเช่า

อปุกรณ์เพิม่เตมิ ทัง้นีบ้รษิทัผูผ้ลติและสนิค้าจะต้องผ่านมาตรฐานการผลติและมคีณุภาพ

สนิค้าตามทีไ่ด้ก�าหนดมาตรฐานไว้ โดยบรษิทัจะส่งทมีงานเข้าตรวจสอบโรงงานผลติทัง้ใน 

และนอกประเทศ ก่อนสรุปการจัดซ้ือสินค้า และรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเป็น Innovation  

เพื่อตอบสนองควาต้องการของตลาดและคงความเป็นผู้น�าทางด้านบริษัทแห่งเทคโนโลยี

ข. บุคลากร
กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญท้ังการคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาความสามารถของ

บุคลากร ซ่ึงเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษามาตรฐานงานบริการ ท้ังยังเป็นแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้วย

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

หนึ่งในเกณฑ์พิจารณาบริษัทผู ้ผลิตอุปกรณ์คือผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ ์

ส่ิงแวดล้อม อาท ิไม่ผลิตสารทีเ่ป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อมและเป็นผลิตภณัฑ์ทีป่ระหยดัพลังงาน 

นอกจากนีแ้ล้วบรษิทัยงัพยายามเพ่ิมจ�านวนอปุกรณ์ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย

การท�าธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

Volleyball Women’s Nations League 2018
LED, Lighting and Audio system by PM Center

Katy Perry Witness The Tour 2018 Bangkok
LED system by PM Center 
photo by BEC-Tero
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2.2.3 ธรุกิจให้บรกิารผลิต
สือ่ส�าหรับการน�าเสนอ 
(Presentation Media)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

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

มัลติมีเดียส�าหรับงานพรีเซ็นเทชั่น แบบครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�า, 

การออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับงานน�าเสนอแต่ละประเภท รวมถึงเลือกชนิดของอุปกรณ์

ที่เหมาะสมส�าหรับการน�าเสนอ และการดูแลงานทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อท�าให้

กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเกิดความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าได้มากข้ึน และ

ประชาสมัพนัธ์องค์การเพือ่ก่อให้เกิดภาพพจน์ทีด่ต่ีอตวัองค์กร โดยสือ่ต่างๆ ถกูน�าไปใช้ท้ัง 

ในกจิกรรมหลายประเถท ทัง้งานเปิดตวัสนิค้า, กจิกรรมการตลาดและการส่งเสรมิการขาย,  

กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ, นิทรรศการ, กิจกรรมการประชุมในระดับนานาชาติ ฯลฯ

 

ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่ 3 ประเภท คือ

- สื่อประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เป็นเทคนิคการใช้สื่อผสมทั้งด้านภาพ

และเสียงท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของ

ลูกค้า เหมาะส�าหรับการจัดแสดงในงานอีเว้นท์ นิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์

ต่างๆ เทคนคิทีใ่ช้กม็หีลากหลาย 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 เพ่ือท่ีจะให้ได้ถึงข้อมูลของ

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

ครบรอบ 60 ปี Isuzu
Interactive Wall by The Eyes
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(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

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

ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยก�าหนดระดับราคาจากต้นทุน 

ของการผลิตสื่อแต่ละประเภท บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- บรษิทัผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซีโ่ฆษณา 

ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายในของตนท�าหน้าที่จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

- หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานของตนและจ�าเป็นต้องใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

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

มีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญ

ในการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเท่านั้น  

มีผู้ประกอบการเพียงไม่ที่รายซึ่งรวมถึงดิอายส์ด้วย ที่สามารถให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม มีการด�าเนินกิจการ 

ที่เป็นระบบ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในวงการ 

 

เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขัน ดิอายส์ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีบริการ

จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอแบบครบวงจรทั้งสื่อประเภทวีดีโอ สื่อประเภทมัลติมีเดีย  

สือ่ประเภทคอมพวิเตอร์กราฟฟิก และสือ่ประเภทมลัติวิดโีอ ซึง่ตรงกบัความต้องการของ

ลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้ ดิอายส์ 

ยังจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจและตามทัน

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอซึง่มกีารเปลีย่นแปลงท่ีค่อนข้าง 

เร็ว ด้วยการให้บริการท่ีเน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการน�าเสนอ 

ทีแ่ปลกใหม่ แต่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า พร้อมกบัคดิราคาในการให้บรกิารในอตัรา

ทีแ่ข่งขนัได้ ทีผ่่านมาดอิายส์จงึได้รบัการยอมรับจากทัง้ลกูค้าของบรษิทัฯ เอง และบรษิทั

คู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัดท�าส่ือส�าหรับการน�าเสนอช้ันน�าบริษัทหนึ่ง 

ในวงการ

 

นโยบายทางการตลาด : ดิอายส์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า และ

ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพ เพือ่คงความเป็นผูน้�าในตลาดนี ้พร้อมทัง้ยงัมกีารพฒันาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่ ที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังสอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้า ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท  

ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้

บริษัทเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. อุปกรณ์
ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�า

เสนอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายท�าวีดีโอ และ

อุปกรณ์ส�าหรับการถ่ายภาพที่มีคุณภาพดีและตรงกับความต้องการใช้งาน โดย ดิอายส์  

จะมกีารสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นจากทัง้แหล่งภายในประเทศและนอกประเทศ

ข. บุคลากร
เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจให้บริการจัดท�าสื่อ 

ส�าหรับการน�าเสนอ ดิอายส์ จึงมีนโยบายให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและ 

ความช�านาญในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมถึงโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานยิ่งๆ ขึ้นไป

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานดิอายส์ได้ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน เพื่อลด 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยอาคารส�านักงานใหญ่ของดิอายส์ถูกออกแบบให้เป็น 

กระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้แสงสว่างส่องถงึได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า และตดิตัง้ 

ไฟเซ็นเซอร์เปิดปิดเองโดยอัตโนมัติตามทางเดินเมื่อมีคนเดินผ่าน รวมถึงนโยบายการ

ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่ใช้งาน และมีนโยบายการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองโดยการลด 

การใช้กระดาษ น�ากระดาษมาใช้ซ�า้ และลดการปริน้ท์เอกสารทีไ่ม่จ�าเป็น ลดการใช้ DVD 

เพื่อส่งมอบงาน โดยการส่งผ่านช่องทาง online

50th Anniversary of DOW Thailand Group
Mapping by The Eyes
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2.2.4 ธุรกิจการให้บริการ
ระบบสาธารณปูโภค 
(Utility Service)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกอบธุรกิจให ้บริการระบบสาธารณูปโภค (Util ity Service) อยู ่ภายใต ้ 

การด�าเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึ่งเป็น

บรษัิทย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วของบริษทั

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 (Utili-

ty Service) ท่ีเป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดยก�าหนด

ระดับราคาจากต้นทุนของการให้บริการแต่ละประเภท บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทน 

ในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- หน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ต้องการจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์

หน่วยงานของตน ที่มาจัดงานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer) ซึ่งไม่มีหน่วยงาน

ภายใน หรือบริษัทย่อยที่ไม่ช�านาญในงานระบบสาธารณูปโภค

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการด�าเนินการการให้บริการระบบ 
 สาธารณูปโภค 
หากพิจารณาธุรกิจผู ้ให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคส�าหรับการงานประเภท 

ส่งเสริมการขาย หรืองาน EVENT ต่างๆ ในประเทศไทย จะพบว่ามีผู้ประกอบการ 

อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญในการให้บริการ

งานระบบอยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเท่านั้น มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย 

ซึ่งเอ็กซ์โปเทคด้วย ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร  

โดยเฉพาะการเป็นผูใ้ห้บรกิารอย่างเป็นทางการเพยีงรายเดยีวส�าหรบัผูท่ี้จดังานในอาคาร

ชาเลนเจอร์ เมอืงทองธาน ีท�าให้ เอก็ซ์โป เทค มคีวามได้เปรยีบในเรือ่งของการตดิต่องาน

กับลูกค้าอื่นๆ และสร้างการรับรู้ในเรื่องของการให้บริการอย่างมืออาชีพกับลูกค้าด้วย

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

ก. อุปกรณ์
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ

ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับทางลูกค้าท่ีมาใช้บริการ โดยวัสดุที่

น�ามาให้บริการมีทั้งส่ังซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าในประเทศ 

รวมทั้งมีการส่ังซ้ือจากตัวแทนที่น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย โดยบริษัทมีนโยบาย 

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดอัตตราการใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ

ข. บุคลากร
ด้วยลักษณะของธุรกิจบริการ บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ และด้วย

สถานการณ์ที่ก�าลังจะก้าวสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งด้านวิศวกรรมและทางด้านการให้บริการให้เป็นสากล 

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารที่จ�าเป็นจะต้องมีความสามารถ และมีทักษะ 

ใช้ภาษาได้ดี บริษัทจึงมีนโยบายการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับพนักงานโดยการจัด 

ฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะทั้งทางวิศวกรรมและทางด้านภาษาให้มีทักษะและ 

ความช�านาญมากขึ้น

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ปัจจุบันบริษัทเอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม จึงเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดซ่ึงหลอดไฟ LED แทบจะไม่ปล่อย

ความร้อนออกมาท�าให้อาคารลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าในส่วนเครือ่งปรบัอากาศ แอร์

ท�างานน้อยลง ท�าให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม หลอดฟลูออเรสเซนต์จะม ี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากภายในบรรจุไอของปรอท ขณะที่หลอดไฟ LED ไม่มี

ผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากๆ และอายุการใช้งานที่ยาวนานมากๆ ถึง 50,000-100,000 

ชั่วโมง และกินไฟฟ้าเพียง 0.5-1 วัตน์ เท่านั้น
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2.2.5 ธุรกิจการให้บริการ
ด้าน Tourist Attractions

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (CMO Show Corp.) เกิดจากการผนึกก�าลัง
ความแข็งแกร่งของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีเป็นผู้น�าด้าน Entertainment Solution  
ชัน้แนวหน้าของประเทศไทยได้แก่บรษิทั ซีเอม็โอ จ�ากัด (มหาชน) ผูน้�าด้านการสร้างสรรค์
งานอีเว้นท์ ศิลปะสื่อผสม และระบบแสง สี เสียง ที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน และ 
บริษัท โชว์ ดีซี ฃคอร์ป จ�ากัด ผู้ประกอบการศูนย์การค้า Show DC Tourist Destina-
tion Center แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่บนถนนจตุรทิศ พระราม 9  
ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 150,000 ตารางเมตร เพื่อสร้างสรรค ์
การแสดงสุดตระการตา ในชื่อของ “Himmapan Avatar” 

“Himmapan Avatar” คือการแสดงโชว์ในรูปแบบของ The Spectacular  
Walk-Through Experience ที่ผสมผสานเทคนิครูปแบบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
ในอาเซียน ซึ่งมีก�าหนดการเปิดภายในปี 2016 นี้ ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์  
ผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี Multi Media ซึ่งจะน�ามิติใหม ่
ของประสบการณ์การรับชมการแสดงมาให้ผู้ชมและนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกที่จะช่วย 
ผลักดันการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
นโยบายทางการตลาด : บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (CMO Show Corp.) 
ยดึหลกัการสร้างประสบการณ์ในการรับชมการแสดงท่ีดเีลศิแก่ผูท้ีไ่ด้รบัชม รวมถึงการน�า
เอาเทคโนโลยี แสง สี เสียง ท่ีทันสมัยมาใช้ในการแสดงเพื่อน�าเสนอโชว์ Himmapan  
Avatar ให ้ออกมายอดเยี่ยมทัดเทียมกับการแสดงยอดนิยมของต ่างประเทศ  
ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังไทย และต่างประเทศที่ต้องการ
ประสบการณ์ในการรับชมโชว์ท่ีเปี่ยมไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ และผสมผสานความเป็น
เรื่องราวความเชื่อของไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (CMO Show Corp.) ยังให้ความ
ส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทและการแสดง Himmapan Avatar ที่
เรยีกได้ว่าเป็นการแสดงทีเ่ป็น Destination ส�าหรบันกัท่องเทีย่วทัว่โลกทีต้่องเดนิทางมา
รับชมที่ประเทศไทย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ ออนแอร์  
และออนกราวนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นที่รู้จัก
แก่กลุ่มลูกค้าองค์กรมากยิ่งขึ้น

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด มีนโยบายในการก�าหนดราคาอัตรา 
ค่าเข้าชมการแสดง Himmapan Avatar ในระดบัทีมี่ความเหมาะสม และสามารถแข่งขนั
กับคู่แข่งขันได้ โดยก�าหนดระดับราคาจากคู่แข่งธุรกิจในประเภทเดียวกัน และบวกก�าไร
หรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มของลูกค้าประกอบไปด้วย

- กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ท้ังในรูปแบบของ 
นกัท่องเทีย่วทีม่ากบั Group Tour และนกัท่องเทีย่วอสิระทีว่างแผนท่องเท่ียว
ด้วยตัวเอง หรือ FIT (Foreign Individual Tourism)

- นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย

ข. สภาวะการแข่งขัน
หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการด้านการแสดงหรือ Tourist Attraction ในประเทศไทย 
จะพบว่ามีผู ้ประกอบการอยู ่ เป ็นจ�านวนมาก แต่ผู ้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ 
จะมทีีต่ัง้ของพืน้ทีใ่นแบบ Stand Alone (พ้ืนทีส่�าหรบัจดัแสดงโชว์นัน้ๆ เพยีงอย่างเดยีว)  
หรือพื้นที่ในเมืองท่องเที่ยวต่างจังหวัด แต่ส�าหรับ Himmapan Avatar นั้น มีจุดเด่น
ที่ Location ของพ้ืนท่ีโรงละครท่ีตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า SHOWDC ศูนย์การค้าและ  
เอน็เตอร์เทนเมนต์ครบวงจรแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเทีย่ว ตัง้อยูบ่นถนนจตรุทศิ 
พระราม 9 ใจกลางย่านธุรกิจใหม่ของกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
และสนามบินดอนเมืองเพียง 30 นาที สะดวกต่อการเดินทางด้วยหลากหลายเส้นทาง
รถยนต์และรถไฟฟ้า โดยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และทางด่วนที่เชื่อมต่อได้
หลากหลาย เป็นต้น
 
ด้วยศักยภาพด้านการเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่ที่รวบรวม
สินค้าและบริการไว้อย่างครบครัน และการที่ SHOWDC เป็นผู้ประกอบการค้าปลีก 
รายแรกในประเทศไทยทีอ่อกแบบการอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่รองรับนกัท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตจิ�านวนมหาศาลนัน้ สามารถส่งผลดใีห้การแสดง Himmapan Avatar น้ันเป็น
อกีหนึง่ Tourist Destination ของกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีต้่องการ
ความเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย Himmapan Avatar  
ในฐานะผู ้ประกอบการโชว์ในรูปแบบของ The Spectacular Walk-Through  
Experience แห่งใหม่ที่ส�าคัญของไทยและอาเซียน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทย ให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและ
ความบันเทิงแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก. อุปกรณ์
บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (CMO Show Corp.) มีนโยบายในการจัดหา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิควิธีการที่จะสร้างให้สื่อประกอบการแสดง และ 
การแสดง Himmapan Avatar น่าสนใจ มีรูปแบบที่แตกต่าง มีคุณภาพให้เป็นโชว์
ท่ีตระการตายิ่งใหญ่อลังการ ท่ีผสมผสานกับศิลปะการแสดงและที่สุดแห่งเทคโนโลยี  
Multi Media และสมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียน

ข. บุคลากร
เนื่องจากบุคลากร และทีมงานเป็นส่วนที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์การแสดง 
Himmapan Avatar บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (CMO Show Corp.)  
จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมพนักงานและคัดเลือกทีมงานนักแสดง ที่มีทักษะ  
ความสามารถและความช�านาญในการแสดง และการใช้อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ  
ที่ใช้ในการแสดง เพื่อให้การแสดง Himmapan Avatar เป็นการแสดงที่มีมาตรฐาน
ทัดเทียมกับการแสดงโชว์ระดับโลก

48 49รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)



2.2.6 การจัดงานสังสรรค์
แบบเฉพาะกลุ่ม 
(Private Life Style 
Event Service)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท โมเมนตมั เอส จ�ากดั ให้บรกิารการจดังานแบบเป็นส่วนตวัและในรปูแบบของบรษิทั 

อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�า เสนอแนวความคิด และคอนเซ็ป 

ของงาน รวมถึงออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และควบคุมการผลิตทุกองค์ประกอบ  

ติดตั้ง ตกแต่ง ดูแลความเรียบร้อยของทุกส่วนภายในงาน ให้ออกมาอย่างทันสมัย และ 

ไม่เหมือนใคร ภายใต้บุคลากรมอือาชพีท่ีได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในวงการแฟชัน่

ของประเทศไทย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ตลาดการจัดงานของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีทั้งในรูปแบบบริษัท และท�าอย่างอิสระ ซึ่ง

ยังไม่มีบริษัทใดที่เน้นการจัดงานแบบส่วนตัวอย่าง บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ดังนั้นเรา

จึงไม่มีคู่แข่งโดยตรงที่ท�างานในลักษณะเดียวกัน จะมีเพียงแต่คู่แข่งโดยอ้อมเช่น บริษัท 

จัดงาน หรอื Wedding planner อืน่ๆ เช่น Wedding is me, Rainforest, Kaidang, Phka,  

Box wedding และ บริษัท ตือ จ�ากัด และยังมีกลุ่มฟรีแล๊นซ์ที่รับจัดงานโดยไม่ผ่าน 

รูปแบบบริษัทเพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างต่อเนื่อง จึงสรุปได้ว่ามีการแข่งขันสูงเมื่อเปรียบ

เทียบกับคู่แข่งโดยอ้อมในแง่ของการจัดงานอีเว้นท์ภายในตลาดของประเทศไทย

ก. นโยบายทางการตลาด
ในปี 2017 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด จะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดงานแบบส่วนตัว 

ให้มากขึน้ โดยจะเน้นจดังานแต่งงานเป็นหลกัสบืเนือ่งมาจากการหาข้อมลู พบว่าในตลาด

การจัดงานแต่งงานของประเทศไทยในแต่ละปีมีบ่าวสาวแต่งงานมากถึง 3 แสนคน และ 

มีมูลค่ารายได้กว่า 30,000 ล้านบาท

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
หากเทียบระดับราคาของอุปกรณ์เช่าของบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด กับบริษัทอ่ืน 

ท่ีให้เช่าอุปกรณ์นั้น พบว่าเรามีราคาสูงกว่ามาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในแต่ละครั้ง 

ล้วนเป็นการผลิตขึ้นใหม่ จึงมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าบริษัทอี่นที่มีการใช้ซ�้า ดังนั้นในปี 

2017 เราจึงจะมีนโยบายที่จะน�าผลผลิตหรืออุปกรณ์เดิม กลับมาซ่อมแซม ดัดแปลงและ

น�ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุน 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

มกีารจดัหาซพัพลายเออร์ใหม่ๆ ทีต่อบโจทย์ลกูค้า และราคาต้นทนุไม่สงูมากภายใต้กรอบ 

ของการควบคุม คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เช่น ซับโครงสร้าง ดอกไม้ พร็อพ Catering  

โรงพิมพ์การ์ด ฯลฯ รวมถงึการหาทมีงานทีช่่วยซบัพอร์ตงานเฉพาะทางมาช่วยสร้างสรรค์

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

เนือ่งจากทางบรษิทัโมเมนตมัเอส เป็นบริษัททีอ่เีว้นท์ทีเ่น้นคณุภาพของความครเีอทฟี และ

การใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์เป็นหลักจงึมกีารน�าเสนอให้ลกูค้าปรบัเปลีย่นเรือ่งการปร้ินการ์ด

เชิญต่างๆ เป็นรูปแบบของ E Card แทน เพื่อเป็นการเพิ่ม Value ให้กับงานและลดการ 

ใช้วัตถุดิบส้ินเปลืองต่างๆ และการส่งงาน ส่งข้อมูลต่างๆ ให้ผ่านระบบอีเมล์ทั้งหมด  

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองทั้งกระดาษ CD และค่าแมสเซนเจอร์ต่างๆ

Qurator 2nd Anniversary 
by Momentum S
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2.2.7 ธุรกิจให้บริการ
ด้านการจัดงานคอนเสิร์ต 
งานแสง สี เสียง มัลติมีเดีย  
(Concert with Light & 
Sound Show Concert)

มิวส์ คอร์ปอเรช่ัน คือ นักผลิตปรากฏการณ์ ท่ีมุ่งมั่นประดิษฐ์งานเอนเตอร์เทนเมนต์  

ด้วยความสนุก มีสไตล์ และพลังสร้างสรรค์ “PLAYING WITH PHENOMENA” ที่ให้

บริการบริหารการจัดงานอีเวนท์ งานแสดงคอนเสิร์ตแบบครบวงจร (Turnkey Event 

Management) ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

- 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 : บริษัทเป็นผู้ริเร่ิม

สร้างสรรค์โปรเจคใหม่ข้ึนมาในลักษณะ “Promoter” และท�าการหา 

ผู้สนันสนุนโครงการ

- Tailor-made Corporate Entertainment : รับจ้างสร้างปรากฎการณ์ 

- New Experience for Branding : ต่อยอดแบรนด์ให้แข็งแรงและแตกต่าง

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
1. เน ้นการน�าเสนองานด ้วยแนวคิดสร ้างสรรค ์ ท่ีแตกต ่างผ ่านรูปแบบการ 

สร้างงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่ลูกค้าแต่ละราย (Tailor-made) เนื่องจากปัจจุบัน 

การแข่งขันในด้านการสื่อสารตลาดไปเป็นอย่างรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ทางบริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกค้ารวมถึงตอบโจทย์ในด้าน

เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการน�าเอารูปแบบการจัดงาน และเทคนิคใหม่ๆ มาน�าเสนอ 

2. การให้บริการโดยใช้การส่ือการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 

Communication) ท�าให้สามารถรองรับบริการลูกค้าได้แบบ one stop service 

ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานวางแผนส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ

งานส่ือสารแบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างความต่อเนื่องและการส่ือสารกับกลุ่มเป้า

หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางบริษัทสามารถให้ค�าปรึกษาและรับผิดชอบ

ตั้งแต่ขั้นตอนการท�า Concept Exploration, Strategic Planning, Production, 

และ Operation & Management จนถึงการท�า Monitoring & Evaluation ให้กับ

ทางลูกค้า 3. การบริหารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship  

Management) และเน้นการดูแลลูกค้าแบบระยะยาว ซึ่งกลยุทธ์น้ีจะท�าให้ทางลูกค้า 

มคีวามเชือ่มัน่และเกดิการจ้างงานในระยะยาว เน้นการดแูลลกูค้าโดยทีมงานทีเ่ช่ียวชาญ

ทีพ่ร้อมให้บรกิารได้อย่างถกูต้องรวดเรว็ รวมถงึสามารถให้ค�าแนะน�าและเป็นท่ีปรกึษาทีด่ี 

ให้แก่ลูกค้าได้

ข. ภาวะการแข่งขัน
หากพิจารณาธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่

Boll & Rava Grand Opening 
by MUSE Corporation
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

- การรับ brief โจทย์และความต้องการของลูกค้า

- Brainstorming การระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการน�าเสนองาน

- Proposal presentation การน�าเสนอรายละเอียดงาน

- Production เมื่อสิ่งท่ีน�าเสนอผ่านการอนุมัติจากทางลูกค้า จะเริ่มการลง 

รายละเอียดการเตรียมงานทั้งหมด

- Set Up การท�าการก่อสร้าง ณ สถานที่จัดงานจริงพร้อมมีการซ้อมใหญ ่

เพื่อเตรียมความเรียบร้อยทั้งหมด

- Show Day การแสดงจริง

- Evaluation หลังจากจบงานจะมีการประเมินผลงานว่าตางตามเป้าหมาย 

ท่ีได้วางไว้รึไม่ พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์

ต่องานในอนาคต

- Customer Relationship Management ท�าการดูและและติดต่อลูกค้า 

อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังน�าเสนอแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ท่ีคาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ให้กับทางลูกค้า

บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยกรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท 

ในการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความส�าเร็จและผลิตงานท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า  

ทางบริษัท มีนโยบายคัดเลือกบุคลากรท่ีมีทัศนคติและคุณสมบัติท่ีตรงกับวิสัยทัศน์ของ

องค์กร นอกจากนีย้งัมฝึีกอบรมพนกังานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในลกัษณะงานและระบบ

การท�างานของบริษัท รวมไปถึงการเน้นพาพนักงานไปดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

1. นโยบายการประหยดัพลงังาน ทางมิวส์มนีโยบายให้พนกัทกุคน ร่วมใจกันประหยดั

ไฟฟ้า และน�้าประปาในบริษัทฯ

2. นโยบายการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง ลดจ�านวนการใช้กระดาษและเอกสาร 

ในบรษิทั เน้นการใช้ซ�า้ (Re Use) ของกระดาษสิน้เปลอืง ลดการปริน้ท์เอกสารทีไ่ม่จ�าเป็น 

เน้นการส่งเอกสารทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

2.2.8 ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก 
(Playland)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

IMAGINIA ด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็กและครอบครัว  

โดยเน้นเรื่องพัฒนาการด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นรากฐาน และ

เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการด้านต่างๆ ทัง้ร่างกาย สมอง และจติใจของเดก็ๆ พร้อมทัง้เป็นสถานที่ 

ท่ีสามารถใช้เวลาได้ส�าหรับทุกคนในครอบครัว สวนสนุกมีบริเวณ 1400 ตารางเมตร 

ในการแบ่งโซนการเล่นทั้งหมดออกมาเป็น 21 โซน รวมถึงส่วนอ�านวยความสะดวก เช่น 

คาเฟ่ ห้องน�้า จุดเปลี่ยนผ้าอ้อม และห้องปฐมพยายาลเบื้องต้น

นอกจากพ้ืนท่ีเล่นแล้ว ปัจจุบันสวนสนุกอิเมจิเนียมีบริการและกิจกรรมพิเศษที่แบ่งเป็น

ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

1) กิจกรรมประเภทอีเว้นท์ (Event) : กิจกรรมอีเว้นท์เป็นงานกึ่งนิทรรศการ 

ที่จะมีธีมเฉพาะที่จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน

2) กิจกรรมเสริมพิเศษ (Special Workshop) : กิจกรรมที่สอดคล้องกับเทศกาลหรือ

วันส�าคัญต่างๆ เช่น art and craft workshop และ cooking workshop เพื่อเพิ่มความ

หลากหลายภายในสวนสนุก

3) บรกิารทศันศกึษา (School Field Trip) : ให้บรกิารพืน้ทีส่�าหรบัเดก็ตัง้แต่วัยอนุบาล

ถึงประถมต้น 

4) บริการรับจัดงานสังสรรค์ : ครอบคลุมวันส�าคญัต่างๆ ของเดก็และบคุคลในครอบครวั 

อาทิเช่น งานวันเกิด งานจบพิธีการศึกษา งานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลต่างๆ 

5) บริการส�าหรับลูกค้าในรูปแบบ corporate: จัดกิจกรรมในประเภท CRM หรืองาน

เล้ียงขอบคณุลูกค้าส�าหรบัลูกค้าในกลุ่ม corporate ให้มคีวามสอดคล้องกบัผลติภัณฑ์ของ

บริษัทนั้นๆ 

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
อิเมจิเนีย มุ ่งเน้นในการสร้างสวนสนุกส�าหรับเด็กอายุ 1-12 ปี โดยเน้นชูจุดเด่น 

ในเรือ่ง สวนสนกุปลกูจนิตนาการ ทีช่่วยส่งเสรมิพัฒนาการเดก็อย่างสมดลุ 4 ด้าน ทัง้ทาง

ด้านร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก กระบวนคิด และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการน�าเสนอ 

การเรียนรู้จากการเล่น ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ธรรมชาติ และการเล่น

แบบคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบที่ผสมผสานดิจิตอลอินเตอร์แอ็คทีฟ (digital interactive) 

ที่เปิดจินตนาการของเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 1 - 12 ปี พร้อมปลุกจินตนาการของทุกคน 

ในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน
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ทางอิเมจิเนียยังเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานประเภทอีเว้นท์ (Event) ซ่ึงเป็น 
งานกึ่งนิทรรศการท่ีจะมีธีมงานเฉพาะท่ีจะจัดข้ึนเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเน้นจัด
กิจกรรมดังกล่าวในทุกไตรมาศ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสีสันและท�าให้เกิดความ
หลากหลายให้กับผู้เข้าใช้บริการประจ�า และเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ส�าหรับการ
ประชาสมัพนัธ์เพือ่ดงึดดูกลุม่ผูใ้ช้บรกิารใหม่ อกีท้ังยงัเป็นการเน้นจดุเด่นของสวนสนกุให้มี
ความแตกต่างจากสวนสนกุอ่ืนๆ นอกจากนีท้างอเิมจเินยียงัมกีารเพิม่การจดักจิกรรมพเิศษ 
(Special Workshop) ในเทศกาลต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ช่วยให้เดก็ได้สนกุเพลดิเพลินและช่วยให้เดก็ได้เรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นจดุแขง็
ของทางอิเมจิเนียอีกจุดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้อิเมจิเนียแข่งขันกับคู่แข่งได้
• ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

- ลูกค้ากลุ่มคนไทย โดยเน้นการเพิ่มจ�านวนลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นหลัก ผ่านการ
ท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ

- ลกูค้ากลุม่ชาวต่างชาตทิีม่ถีิน่พ�านกัในประเทศไทย โดยเน้นกระตุน้ให้เกดิการใช้
บรกิารซ�า้ และเน้นสร้างความจงรกัภักดใีนตราสนิค้าและบรกิารอย่างอเิมจิเนยี

- ลกูค้ากลุม่นกัท่องเท่ียว โยเน้นการประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรู้ และเสนอสทิธิ
พิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

 
ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก
 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจด้านเกี่ยวกับเด็กทั้งหมด ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
สวนสนกุและศนูย์การเรียนรูส้�าหรบัเดก็ มกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ในวงกว้าง ได้มกีารเพิม่ 
ผู้ประกอบการท้ังเล็กและใหญ่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 รายภายในระยะเวลา 2 ป ี
ทีผ่่านมา หากแต่ผูป้ระกอบการรายใหม่นัน้มลีกัษณะการบรกิารทีเ่น้นไปทีก่ารพัฒนาการ
ด้านร่างกายเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีบางรายที่ใช้นโยบายการตลาดที่เน้นการพัฒนาการ
แบบองค์รวมและเสริมสร้างจินตนาการคล้ายคลึงกับอิเมจิเนีย เพื่อด�ารงความสามารถ 
ในการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมและบรกิารท่ีใกล้เคยีงกนั อเิมจเินยีจงึมุง่มัน่ในการรักษา
มาตรฐาน ความสะอาด บรรยากาศ และบริการ อันเป็นจุดแข็งของสวนสนุกที่ได้รับเสียง
ตอบรับในเชิงบวกจากลูกค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศให้มีความสม�่าเสมอ อีกทั้ง

ยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาเครื่องเล่น คิดค้นเกมส์ กิจกรรม และเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อให้
เป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุก ซึ่งส่วนประกอบทั้งสองด้านน้ันคือความ
ต้องการหลักของกลุ่มลูกค้าในประเภทธุรกิจบริการเกี่ยวกับเด็ก

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ผลิตภัณฑ์
 อเิมจเินยีมกีารปรับปรุงและเพ่ิมเตมิเครือ่งเล่นและบรกิารใหม่ๆ เพือ่ตอบโจทย์ของ
ลูกค้าทกุกลุ่ม (สามกลุ่มหลักคือคนไทย, ชาวต่างชาตทิีพ่�านกัอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและ
นักท่องเที่ยว) 
2. บุคลากร
 ทางอิเมจิเนียมีการอบรมและเพิ่มทักษะ ความรู้ประเภทต่างๆ หลายด้าน ดังนี้ 

- บุคลิกภาพ มีการอบรมการแต่งหน้า 2 ครั้งต่อปี 
- บริการ มีการทดสอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้ารวมถึงมารยาท

การบริการที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
- ความปลอดภยั เจ้าหน้าทีร่ะดบัหัวหน้า (supervisor) ทัง้หมดได้รบัการอบรม

เชิงลึกในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- เทคโนโลย ีเจ้าหน้าท่ีปฎบิตังิานได้รบัการอบรมในการแก้ใขปัญหาเครือ่งและ

เกมต่างๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 อิเมจิเนียให้ความส�าคัญในเรื่องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 ภายในองค์กร

- มีการตรวจนับและควบคุมจ�านวนวัตถุดิบส�าหรับงานศิลปะต่างๆ และ
อาหาร เพือ่ก�าหนดปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อการให้บรกิารลกูค้า และเพือ่จ�านวน
อัตราการสูญเสียวัตถุดิบอย่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหาร 
หมดอายุ เป็นต้น

- มาตรการการลดขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทกระดาษ การเน้นให้ใช้กระดาษ
ทั้ง 2 ด้าน การใช้กระดาษรีไซเคิล

- มีมาตรการส่งเสริมการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�าขยะมาท�า
กิจกรรมทางศิลปะ สร้างเป็นของตกแต่ง 

- มาตรการการประหยัดพลังงานในส�านักงาน เช่น การปิดเครื่องปรับอากาศ 
และการปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน

 ส�าหรับสวนสนุก
- รณรงค์ปลูกฝังเด็กๆเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การน�าเอาถังขยะ 

ที่สามารถแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมส�าหรับเด็ก มีป้าย
รณรงค์ภายในจุดใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สบู่เหลว น�้า กระดาษช�าระ เป็นต้น

Imaginia Playland
DJ Canopy zone
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03 ปัจจัย
ความเสีย่ง
ปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
แบ่งออกได้เป็น 
6 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี้
 

3.1 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจาก
 การเปลีย่นแปลงแผนการจัดกิจกรรม
 ทางการตลาดของบริษัทลูกค้า

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นเครื่องมือ 

ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก ในการท่ีเข้าถึงผู้บริโภค

หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงกับสินค้าหรือบริการท่ีมี  

หลายบริษัทหันมาให้ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาด

มากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการโฆษณาซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการตลาด

แบบดั้งเดิม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า  

ถอืเป็นความเส่ียงอนัดบัต้นๆ ของบริษัทในการท�าธรุกจิให้บริการ

บริหารการจัดงาน อาทิเช่น การปล่ียนแปลงนโยบายทางด้าน

การตลาดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์  

การเปลี่ยนกลุ่มลูกค้า การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการท�า 

การตลาด และรวมไปถึงการเลื่อนระยะเวลาของการจัดท�า

กิจกรรมออกไป เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว

อาจส่งผลกระทบต่อแผนการท�างานทีก่�าหนดไว้แล้ว รวมถงึการ

รบัรูร้ายได้และผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครือด้วย

 

Halloween No Escape party
by MUSE Corporation
photo by Escape Bangkok



บรษิทัฯ มนีโยบายในการรกัษาฐานลกูค้าเพือ่ต่อยอดการท�างานเพิม่ขึน้ในปีถดัไปในลกูค้า

ทุกราย โดยการพยายามน�าเสนอผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และต่อยอด

ผลงานที่ประสบความส�าเร็จของลูกค้าเพื่อรักษาระดับความสัมพันธ์และสร้างโอกาส 

ในการได้งานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีหน่วยงานดูแลและให้บริการลูกค้า 

อย่างใกล้ชิด น้อมรับทุกความเห็นเพื่อแก้ไขและเหนืออื่นใดคือการค�านึงถึงวัตถุประสงค์

ของใช้งบประมาณของลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดและวัดประสิทธิภาพของงานที่ท�าให้ลูกค้า

ให้มีคุณภาพมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินกิจการมายาวนานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปีของบริษัทฯ  

ท�าให้มีฐานลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชนด�าเนินธุรกิจในหลากหลายประเภท

อตุสาหกรรม ซึง่แต่ละประเภทอตุสาหกรรมจะมช่ีวงเวลาในการจดังานต่างกัน ถอืเป็นการ

กระจายความเสีย่งในด้านของช่วงเวลาการจดังานได้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ มนีโยบายในการ

หาลกูค้ารายใหม่ๆ ในประเภทธรุกจิลอตุสาหกรรมท่ีหลากหลายเพิม่ข้ึน เพือ่ลดผลกระทบ

ในกรณีลูกค้ารายเดิมงดการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

3.2 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากความไม่แน่นอน
 ของภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 และการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะทางเศรษฐกจิกบัสภาวะทางการเมอืงในปัจจบัุนนี ้ถือว่ามคีวาม

เกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และจัดงานอีเว้นท์ เป็นธุรกิจที่มี 

ความเกีย่วข้องและเช่ือมโยงกับธรุกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนและการ 

อยูร่อดของธรุกจิ เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการตัดสนิใจของเจ้าของผลิตภณัฑ์และบรกิารในการ 

ตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การตลาดหรืองานอเีว้นท์ซึง่เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดเพือ่ส่งเสรมิการขายประเภทหนึง่

เมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งในสังคมไทยนั้น 

ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง การด�าเนินธุรกิจจึงได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากภาวะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงทางการเมอืง การชมุนมุประท้วงของกลุม่ต่างๆ นโยบาย

ทางเศรษฐกจิต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกดิการพจิารณาเปลีย่นแปลงนโยบายการตลาด 

ทั้งการใช้งบประมาณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงงบประมาณของการจัด

กิจกรรมอีเว้นท์ด้วยเช่นกัน ไม่นับรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ ที่ได้รับการก่อตั้งและ

สนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครฐัและร่วมส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคเอกชน เช่น โครงการ

ขนาดใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ ทีม่คีวามอ่อนไหวค่อนข้างมากกับสถานการณ์บ้านเมอืง 

และเศรษฐกิจ ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์ในช่วง

เวลานั้นๆ เช่นกัน 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในกรณีนี้อยู่เสมอ โดยการพยายามจัดสัดส่วน 

การสร้างรายได้ไม่ให้พ่ึงพาลูกค้าเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน  

หากแต่พยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆรายและทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ มไิด้จ�ากดั

การรับงานอยู่เพียงแต่ในเมืองหลวง ไม่พ่ึงพิงลูกค้ารายใดรายหน่ึงหรืออุตสาหกรรม

ประเภทใดโดยเฉพาะ และกระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดุลของงานที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างเสมอภาคและอย่าง

รอบคอบมากท่ีสุด รวมท้ังพยายามวางแนวนโยบายที่จะมีงานที่เป็นรายได้ประจ�าของ 

บริษัทฯ นอกเหนือจากการรับจัดงานให้ลูกค้าภายในประเทศ บริษัทมีการวางแผนที่จะ

ขยายการให้บริการไปยังต่างประเทศ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทุกๆ ด้าน

ของกลุ่มบริษัท ในการขยายธุรกิจไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV และกลุ่ม

ประเทศใน ASEAN เพื่อลดความเสี่ยงจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ

3.3 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโยโลยใีนปัจจบุนัมคีวามก้าวหน้ามาก เทรนด์หรอืความนยิมในหมู่ 

ผู้บริโภคในโลกตะวันตกสามารถรับรู้แพร่หลายเข้ามาถึงโลกตะวันออกได้ในเวลาอันสั้น 

ด้วยเทคโนโลยต่ีางๆ ทีท่นัสมยัมากขึน้ และเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็แทบจะตลอดเวลา 

ดงันัน้ การท�างานเพือ่ตอบสนองความต้องการและเพือ่สร้างประสบการณ์ให้กบักลุม่ลกูค้า

ในธุรกิจการตลาดนั้นจึงไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมไปได้ตลอด การจัดกิจกรรมการตลาด 

ให้กับลูกค้า บริษัทฯ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีความทันสมัย แปลกใหม่ หรือ

อยู่ในกระแสความนิยม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดงานเช่นกัน 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น  

ด้วยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่สอดคล้องกับงานอีเว้นท์ มีทีมงานดูแลลูกค้าและให้ค�า

ปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที่มีคุณภาพในมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจของบริษัทลูกค้าอยู่เสมอ เช่น การหาเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ หรือสร้าง

ความร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยีนั้นๆ เพื่อร่วมกันท�างานและเกิดการถ่ายทอดความรู้

ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารพฒันาหน่วยงานทีมี่ความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีเพือ่ออกแบบ 

พฒันาและน�าเอาเทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจบุนั มาให้บรกิารงานในด้านต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ

งานอีเว้นท์ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในหารจัดงาน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ให้กับลูกค้าว่าได้รับงานบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา
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3.4 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการปรับตัวของลูกค้า 
 การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้นท์
 ของผู้ประกอบการรายใหม่ 

ผู้ประกอบการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว เช่น บริษัทโฆษณาเอเยนซ่ี 

บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์และรายการทีวีต่างๆ แม้แต่ผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลูกค้า 

เช่น บริษัทที่ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ มีทิศทางเริ่มปรับตัวที่จะหาลู่ทางเข้ามาสร้าง

มูลค่าสร้างรายได้จากตลาดธุรกิจบริหารการจัดงานอีเว้นท์บ้าง เนื่องจากมูลค่าทางการ

ตลาดของธรุกจิการบรกิารจดังานอเีว้นท์เพิม่มากขึน้ในแต่ละปี โดยพยายามใช้จดุเด่นของ

ความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกรวมเข้ากับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ 

การเติบโตในบริษัทเหล่านี้ในหมวดอีเว้นท์ก็ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจทวีความรุนแรง

เพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ดี ความช�านาญในเรื่องของการจัดงานอีเว้นท์ในประเภทต่างๆ  

เป็นเรื่องประสบกาณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ แม้บริษัทเหล่านี้จะพยายามสร้างแผนก

อีเว้นท์เพื่อมาดูแลและจัดงานเอง และเพื่อประโยชน์ในด้านของการประหยัดต้นทุน  

แต่อย่างไรก็ตาม ความเช่ียวชาญของบุคลากรคงยังไม่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าและ

จัดงานอีเว้นท์ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริษัทที่ท�างานด้านนี้โดยตรงได้

นอกจากนี้แล้ว ตลาดอีเว้นท์ยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการหรือลูกค้าในอดีต 

ทีส่ัง่สมประสบการณ์และเรยีนรูจ้ากงานอเีว้นท์ทีบ่รษิทัฯ หรือบรษิทัทีท่�างานด้านอเีว้นท์ 

อืน่ๆ จัดงานให้มาก่อน เกดิการปรบัตวั เรยีนรูแ้ละจดังานอเีว้นท์เองโดยไม่ต้องอาศยับรษัิท

บรหิารการจดังาน (Event Management) ทีท่�าด้านนีโ้ดยตรง ดงันัน้ อตุสาหกรรมอเีว้นท์ 

ในปัจจุบนัจึงไม่เพยีงแต่มคีูแ่ข่งและมกีารแข่งขนัทีเ่พิม่สงูขึน้มากเท่านัน้ แต่ยงัต้องปรบัตวั 

และรักษาคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกันนั้นยังต้องสร้างการยอมรับจากความส�าเร็จ

ของงานจากลูกค้า และพยายามพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการบริการ เทคโนโลยี หรือ 

รูปแบบการน�าเสนอ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

3.5 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมีความผันผวนและคาดเดาได้ยากมากขึ้น ซึ่งอาจ 

เกิดขึ้นบ่อยครั้งและหลายคร้ังมีความรุนแรงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา บางคร้ังอาจมี 

ผลกระทบกับการท�างานหรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดได้ จนอาจท�าให้ต้องเลื่อน 

การจัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ส�าหรับความเสี่ยงในเรื่องนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมีการติดตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

จากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดงานของลูกค้า โดยเฉพาะบริเวณ

พืน้ที่ทีบ่รษิทัฯ จะต้องเขา้ไปจัดงาน เพือ่ประเมนิสถานการณ์และหาทางป้องกนัหรอืการ

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการ 

จัดงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย 

นอกจากการประเมินความเส่ียงอนัอาจจะเกิดขึน้ได้แล้ว บรษิทัฯ ยงัมกีารป้องกนัความเสีย่ง 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในข้ันตอนการติดต้ังงานและขณะที่งานด�าเนินอยู่ด้วยเช่นกัน โดยการ

ท�าประกันภัยในการจัดงานและประกันภัยอันอาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน ส�าหรับงานท่ีมี 

ผู้ร่วมงานเป็นจ�านวนมากหรืองานที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้ลูกค้าและผู้เข้าร่วมงาน

ได้รับความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย

3.6 ความเสีย่งจากการทีม่ีผู้ถือหุ้นใหญ่
 ถือหุ้นมากกว่า 25% 

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 25 คือกลุ่มคุณาวงศ์ ซึ่งอาจถือเป็น

ผู้มีอ�านาจในการควบคุมเสียงในการลงมติในการประชุมผุ้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ได้ และยัง

เป็นผู้บรหิารคนส�าคญัอีกด้วย หากบรษิทัฯ สูญเสยีผูบ้รหิารคนดงักล่าวไป อาจมผีลกระทบ 

กับการบริหารจัดการได้

ในประเด็นการควบคุมการลงมติ บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

อสิระทีม่คีณุวฒุแิละประสบการณ์ และมคีวามเป็นอิสระ ในการวินิจฉัยและให้ความเห็นที่

เหมาะสมถกูต้องและเป็นกลางให้กับผู้ถอืหุ้นในวาระต่างๆ อยูแ่ล้ว นอกจากนีใ้นการประชมุ

ยังมีผู้สังเกตุการจากส่วนต่างๆ ด้วย จึงมั่นใจได้ว่าการประชุมและการลงคะแนนเสียง  

จะเป็นไปอย่างยตุธิรรมและอสิระ นอกจากนีบ้รษิทัฯ เริม่มกีารปรับโครงสร้างการบรหิาร

จัดการเพื่อกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ในเรือ่งของการบรหิารงานธรุกจิให้บรกิารรบัจดังานนัน้ ปัจจยัทีส่�าคัญท่ีสดุคือทมีงานทีม่ี

ประสบการณ์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับบุคคลากร โดยให้โอกาสกับบุคคลากร

ทุกคนในทุกระดับที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เติบโตก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ จึงมีผู้บริหาร

ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ จ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นพนักงาน 

ที่เติบโตมาพร้อมกับบริษัทฯ จึงท�าให้บริษัทไม่ผูกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนนเดียว
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04
ข้อมูลทัว่ไปและ
ข้อมูลส�าคัญอืน่

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ลักษณะ : ประกอบธุรกิจให้บริการบริหาร

การประกอบธุรกิจ  การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 

  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

Redmi Note 5 Thailand Official Launch
& Xiaomi Thailand Dealer Conference
by CMO



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 : 165,000,000 บาท (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 165,000,000 บาท (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)

ประเภท : หุ้นสามัญ

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

โทรศัพท์ : 0-2091-9888

โทรสาร : 0-2091-9801-2

ชื่อบริษัท : บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการผลิตสื่อ

  เพื่อการน�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

Celine Dion Live 2018 in Bangkok
LED system by PM Center 
photo by BEC-Tero
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ชื่อบริษัท : บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสวนสนุกส�าหรับเด็กและ

  ครอบครัว

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 โชว์คอร์ป จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดง

  ที่ผสมผสานเทคโนโลยี่ จัดโชว์ จัดแสดง 

  ศิลปวัฒนธรรมไทย และอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 99/6-9 อาคารศูนย์การค้าโชว์ ดีซี 

  ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ 

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

 ล�าดับที ่ รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ�านวนหุน้ สดัส่วนการถอืหุ้น

 1 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 64,548,932 25.27%

 2 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 39,670,000  15.53%

 3 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 11,806,200  4.62%

 4 นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ 8,314,502 3.26%

 5 นางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ 7,240,000 2.83%

 6 นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ 6,735,700 2.64%

 7 นางสาวปัทมา กุลเลิศประเสริฐ 3,656,585 1.43%

 8 นายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ 2,789,900  1.09%

 9 นายสุกิตติ์ ธรรมมงคล 2,102,000  0.82%

 10 นายวิโรจน์ ตั้งสถานพรพงษ์ 2,100,000  0.82%

 11 อื่นๆ  106,498,914 41.69%

    255,462,733 100.00%

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 255,462,733.00 บาท เรียกช�าระแล้วทั้งสิ้น 

255,462,733.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 255,462,733.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

5.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

Imaginia Playland
Shadow Forest
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06
นโยบายการจ่าย
เงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก ่

ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษี

เงินได้นิติบุคคล และส�ารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการ

ด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงานประจ�าปี 2561 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

งดจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะ 

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบ้ีย เนื่องจากบริษัทมีโครงการ 

ขนาดใหญ่หลายโครงการ

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปีในรอบ 

5 ปีที่ผ่านมา

 ปี เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผล

  งวดระหว่างกาล งวดสุดท้าย รวม

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

 2561 - - -

 2560 0.08 0.10 0.18

 2559 0.09 0.055 0.145

 2558 - - -

 2557 - - -

ICONSIAM - Grand opening
by CMO
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โครงสร้าง
การจัดการ
7.1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 และคณะกรรมการตรวจสอบ / 
 คณะกรรมการอิสระ

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจ�านวน 

6 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ***

2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ**

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ***

4. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ***

5. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการ**

6. นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ

* รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1

** กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ 

*** กรรมการอิสระ

Elle Fashion Week 2018
Rooftop & Stadium Construction, 
Lighting & Sound System
Operated by PM Center



(1) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายหลกัในการด�าเนนิธรุกจิ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการ

ระดมทุน การบรหิารเงนิทุน และนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และก�ากับดูแล

การด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ได้

วางไว้ 

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยท่ัวไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้

ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ัวไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามท่ี

กฏหมายก�าหนด

5. สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ

6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการค�้าประกัน

7. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ�าปี งบประมาณการจ่ายโบนัส

พนักงาน สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร น�าเสนอเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จ

กรรมการ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

  ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ 6/6

 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ 6/6

 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ 6/6

 ดร.ชเล คุณาวงศ์  กรรมการ 3/6

 นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ 3/6

 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ 3/6

7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�านวน 3 ท่าน* ดังมี

รายนามต่อไปนี้

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 บริษทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนติบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

3. คณะกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(2) อ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามข้อก�าหนด และหลกัเกณฑ์ 

ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ  

โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวาม

เหมาะสมและมีประสิทธิผล
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3. สอบทานการปฏิบัตงิานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต้ังผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ รวมถึงการพจิารณา

เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค�านงึถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัทฯ

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

หรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วน

6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทาง 

การเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฎิบัติตามจรรยาบรรณ 

ทางธรุกจิของผูบ้รหิารทบทวนร่วมกับผูบ้ริหารของบรษิทัฯ ในรายงานส�าคัญๆ  

ท่ีต้องเสนอต่อสาธาณชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น บทรายงานและ 

การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7.  จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบรษัิทฯ ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

   

7.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับ

บริหารจ�านวน 8 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

3. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี กรรมการผู้จัดการ 

4. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ

5. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาววรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

7. นางสาวณธนภร เพ็ชรล้วน กรรมการผู้จัดการ

8. นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1

7.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ งานสัมมนาที่มีมูลค่าของงาน 

ไม่เกิน 150 ล้านบาท

2. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่า 

ไม่เกิน 25 ล้านบาท

3. พิจารณาอนุมัติการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมา 

ให้บริการใดๆ ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท

4. พจิารณาอนมุตักิารว่าจ้างผูบ้รหิาร หรอืพนกังานทีม่เีงนิเดอืนไม่เกนิ 500,000 บาท 

ยกเว้นกรณีท่ีการว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5. พิจารณาอนุมัติการด�าเนินธุรกรรมใดๆ ที่มีวงเงินเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ข้างต้นอันมี

ความจ�าเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์แห่งกิจการหรือ

ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาด�าเนินธุรกรรม 

ดังกล่าวได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า

6. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ทีเ่กีย่วข้องทัง้หลาย และภายหลังเมือ่บรษิทัฯ ได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการที่มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

  ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

 นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

  นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 4/4

  นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการตรวจสอบ 2/4
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โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25617. พิจารณาด�าเนินธุรกรรมหรือการด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็น หรือเห็นสมควรต้อง

ปฏบิตัเิพือ่ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หรือเพือ่ประโยชน์ในทางธรุกจิของบรษิทัฯ หรือ

เพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ

8. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรือ่งการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัของบรษิทัฯ ก�าหนดภารกิจวตัถปุระสงค์  

แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม ผลงาน 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9. พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ในมูลค่า

ไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

10. มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเห็นสมควร ท�าหน้าที่

จัดการและด�าเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จ�าเป็นและสมควร 

โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซ่ึงอยู ่ภายใต้หลักเกณฑ์ 

ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะไม่มอี�านาจด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ ข้างต้น หากประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบ

อ�านาจดังกล่าว

7.2.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมาย

และกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไม่มีอ�านาจในการท�ารายการ 

หรืออนุมัติการท�ารายการที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าว ให้คณะ 

ผู้บริหารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวปิยะมาตร์ ยงศริชัิยสกลุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

แผนกบัญชีการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

CM Join ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

CMEX ฝ่ายสื่อสารองค์กร

CM One ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

CM Play ฝ่ายอาคารสถานที่

Museum ฝ่ายบุคคล

Odyssey ฝ่ายกฎหมาย

CM Digital
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7.3 เลขานุการบริษัท

7.3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

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 หน้าที่ความรับผิดชอบ

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.  ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 

ผู้บริหารควรรับทราบ

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้คณะ 

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดบับริหารจ�านวน 8 ท่าน ดงัมรีายนาม 

แสดงไว้ในส่วนที่ 7.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.93 ล้านบาท

7.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

 - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 8 ท่าน 

จ�านวน 876,909.00 บาท

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ค่าเบี้ยประชุม (บาท)  

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

    บริษัท ตรวจสอบ  

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ 145,200.00 - 60,000.00 
555,600.00

   และกรรมการ 242,000.00 48,400.00 60,000.00 -

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ 48,400.00 - 
60,000.00 350,400.00

    242,000.00 

นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ 242,000.00 48,400.00 60,000.00
 555,600.00

   และประธานกรรมการ  145,200.00 60,000.00

   ตรวจสอบ

ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการ 242,000.00 - 60,000.00  302,000.00

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการและ 242,000.00 48,400.00 60,000.00 350,400.00

   กรรมการตรวจสอบ

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ 242,000.00 - 60,000.00 302,000.00

   รวม 1,645,600.00 290,400.00 480,000.00 2,416,000.00
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7.5 บุคลากร

7.5.1 จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 600 คน 
คิดเป็นพนักงานประจ�าทั้งสิ้น 594 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น 6 คน ดังต่อไปนี้
 • บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานประจ�า จ�านวน 209 คน และ

พนักงานชั่วคราวจ�านวน 3 คน
 • บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 236 คน 
 • บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 30 คน และพนักงานชั่วคราว

จ�านวน 1 คน
 • บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 66 คน
 • บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 10 คน
 • บรษิทั มวิส์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั มีพนกังานประจ�า จ�านวน 19 คน และพนกังาน

ชั่วคราวจ�านวน 2 คน 
 • บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 2 คน 
 • บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 22 คน

7.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนของพนักงานตามข้อ 7.5.1 ในรอบปี 2561 ประกอบด้วย เงินเดือน  
โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
286,635,718.58 บาท 

7.5.3 กรณีพิพาท

 - ไม่มี –

7.5.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
2. มกีารจดัอบรมเมือ่เริม่แรกเข้าท�างานเพือ่เป็นการสร้างความเข้าใจและคุน้เคยต่องาน 

ก่อนการปฏิบัติงานจริง
3. บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ

เป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจ
การบริหารการจัดงานประเภทต่างๆ

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

7.6 การท�ารายการเกีย่วโยง

7.6.1 รายการเกี่ยวโยง

ในกรณีทีม่กีารท�ารายการใดๆ เข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการเกีย่วกบัการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก�าหนดให้การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รบัมตเิห็นชอบ
จากท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น และ/หรือ ปฎบิตักิารอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศ
ดังกล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความ

ส�าคญัของธรรมาภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เนือ่งจาก

มีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วย

ให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ และสร้าง

ความเช่ือมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น  

ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่จะน�าไปสูก่าร

เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 

แก่กิจการ 

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ 

อนัเป็นระบบท่ีจดัให้มกีระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้�า 

และการควบคมุของกจิการให้มคีวามรบัผดิชอบตามหน้าทีด้่วย

ความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษา

เงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้

กรอบการมีจรยิธรรมทีด่ตีามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนดไว้ คณะกรรมการขอรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลเรียงตามล�าดับของหลักการ 

ในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้



หมวดที ่1 . สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหุ้น การมีส่วนแบ่ง

ก�าไรจากกจิการ การได้รบัข่าวสารข้อมลูอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชมุผุถ้อืหุ้นเพือ่ออก

เสียงในที่ประชุม และให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่กระท�าการใดๆ 

อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ อนัจะน�ามาซ่ึงประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุ้น  

และผู้เกี่ยวข้องโดยรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้

ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

 • ผูถ้อืหุน้ จะได้รบัการดแูลอย่างเท่าเทยีมกนัในสทิธต่ิางๆ ทีพ่งึมแีละพงึได้ ทัง้ในด้าน 

การลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผล

ก�าไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือ

อยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  

การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิด

เห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น 

การเลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการก�าหนดค่าสอบบัญชี การอนุมติั

ธรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั การแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธแิละข้อบังคบัของบรษิทั ท้ังนีผู้ถื้อหุน้ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวน

หุน้ทีถ่อือยู ่โดยแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง และไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษเหนอื

ผู้ถือหุ้นรายอื่น เป็นต้น

 • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการเป็นรายบุคคล 

เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส

 • คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัท โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูง 

เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 • ในการพจิารณาลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการบริษทั ประธานการประชมุได้เสนอ

ชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก

กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

 • ในการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 บรษิทัได้ขอให้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ท�าหน้าท่ี

เป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ และได้มี

การเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม

 • บริษัทได้ก�าหนดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ ในหนังสือนัดประชุม 

ผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้มคี�าอธบิายถงึวตัถปุระสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

ในแต่ละวาระไว้อย่างชดัเจน หากมวีาระแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัจะระบชุือ่ พร้อมแนบ 

ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งตั้ง เช่น ช่ือ-นามสกุล, อายุ, 

ประวัติการศึกษา, ประวัติการท�างาน และในกรณีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิม 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และวันที่

เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 

 • ก่อนเริม่ประชมุทกุครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพียงกัน 

 • ในระหว่างการประชุม ประธานการประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง 

เพยีงพอและด�าเนนิการประชมุอย่างโปร่งใส พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มสีทิธ ิ

อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ในการด�าเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจ�ากัดเวลา 

ทัง้นี ้บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้มโีอกาสน�าเสนอวาระ หรอืค�าถามล่วงหน้าก่อน

การประชุม โดยมีการระบุช่องทางต่างๆ ในจดหมายเชิญประชุม เช่นทางโทรศัพท์ 

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

Address: ir@cmo-group.com อีกด้วย 

 • ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายเลือกสถานที่จัดประชุม 

ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี หากมีการ

จัดประชุมในสถานที่ห่างไกล บริษัทมีแนวคิดในการจัดหารถรับส่งเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้ผู้ถอืหุ้น นอกจากนีบ้ริษทัได้น�าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน 

เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น

 • ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด รวมทั้ง 

ค่าบริการ ทัง้นีบ้รษัิทมนีโยบายว่าจ้างผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบัติ

ที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 • บริษัทมีการชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจ�าปี และในวาระ 

การเสนอขออนมุตัจ่ิายเงนิปันผลทุกคร้ัง บรษิทัได้แจ้งถึง อัตราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย  

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัท 

จะให้เหตุผล และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน 

 • บริษทัจัดให้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ ซ่ึงประกอบด้วย รายช่ือ 

กรรมการพร้อมต�าแหน่งท่ีได้เข้าร่วมประชุม, วิธีการนับคะแนนเสียง, ประเด็น

ค�าถาม ค�าตอบทั้งหมด, ค ะแนนเสียงในแต่ละวาระ, บันทึกมติของที่ประชุม เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม พร้อม

ผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็น 83% 

 • บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด หรือการ

ถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Free Float คิดเป็น 59%

 • ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ 

ล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้น 

ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
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 • บรษัิทไม่เคยละเลยต่อการปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัในเรือ่งการซือ้หุ้นคืน  

และไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ

สื่อสารระหว่างกัน รวมถึงไม่เคยละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น  

(Shareholders agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือ 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

หมวดที ่2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บรษัิทฯ ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ เพือ่เน้นความเท่าเทยีมกนัของ

ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญ 

เรือ่งการรักษาสทิธพิืน้ฐานของผูถื้อหุน้และส่งเสรมิให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธติามพืน้ฐานกฎหมาย

ทีก่�าหนด มกีารให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกนั เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นวางใจและมคีวามมัน่ใจ

ในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบาย

ดังต่อไปนี้

 • ก�าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

 • ปัจจุบันบรษิทัมกีารออกหุ้นสามญัเพยีงประเภทเดยีว อย่างไรกต็าม หากบรษิทัมหีุน้

มากกว่า 1 ประเภท บรษิทัจะเปิดเผยถงึสิทธิในการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท

ให้ชัดเจน

 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

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

หรือสามารถเสนอรายชื่อโดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงส�านักเลขานุการบริษัท

 • บริษทัมกีารจดัท�าข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร 

และพนักงาน รวมทั้งมีการจัดท�านโยบายการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร 

และมกีารประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนได้รบัทราบ เพือ่

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม

 • บริษัทมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน มีข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ความสัมพันธ์ของ

บุคคลที่เกี่ยวโยง รวมถึงนโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ โดยได้

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 • บรษิทัไม่มกีารท�ารายการระหว่างกนัทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกลุม่ธรุกจิ 

มีเพียงการท�ารายการตามปกติธุรกิจ กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 • ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุ

ออกเสียงในการประชุม โดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอ

ชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสาร/หลักฐานท่ีต้องใช้ 

ซึง่เป็นเอกสารยนืยันตวัตนทัว่ไป สามารถจดัเตรียมได้อย่างง่ายดาย และไม่เกดิปัญหา

ในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป ์

ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

 • บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ  

ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 14 วัน  

และยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง 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

 • ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายการเกี่ยวโยง และหลักเกณฑ์การ

ซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ม ี

ส่วนได้เสียดังกล่าวตามตามข้อก�าหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับบริษัท  

ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหนี้, ลูกค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบัญชี,  

ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาส และปฏิบัติอย่าง 

เสมอภาคตามแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้

 • บรษิทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR Report บรรจไุว้เป็นส่วนหนึง่

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

Download ได้ในเวปไซท์ของบริษัท

 • บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  ลูกค้า

 o CMO Group มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับ

ลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สามารถสร้างสรรค์งานทีม่คีณุภาพและตอบโจทย์

ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา ตลอดจนมีการแจ้ง

นโยบายการรกัษาความลบัของลกูค้าให้กบัผูบ้รหิาร และพนกังานผูเ้กีย่วข้อง

น�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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  พนักงาน
 o บริษัท สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยค�านึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ 

ความสามารถ เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมพนักงาน
ให้มโีอกาสก้าวหน้าในการท�างานอย่างเท่าเทยีมกนั และมีการก�าหนดนโยบาย
ดูแลค่าตอบแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการ
อื่นๆ ของพนักงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว 

 o บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการท�างานของ
พนักงาน และสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภยัเพือ่ควบคมุการตดิตัง้อปุกรณ์ และดแูลความปลอดภยัของพนกังาน 
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดงานจากการท�างาน

 o บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงาน 
เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึกประวัติการอบรม 
ของพนักงานในแต่ละปี เพื่อส่งสถิติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 o คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไว้ในรายงานหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

 รัฐบาล 
 o บรษัิทด�าเนนิธรุกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงาน 

ท่ีก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

 คู่ค้า 
 o บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน มีการคัดเลือกผู้ขาย 

ทีเ่หมาะสมและมศีกัยภาพ และเปิดโอกาสให้ผูค้้า/ผูข้ายรายใหม่ เข้ามาน�าเสนอ 
สินค้า/บริการอย่างสม�่าเสมอ 

 o บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรก็ด ีท่ีผ่านมาบริษทัได้ด�าเนนิธุรกิจโดยยดึมัน่ 
ในเงื่อนไข สัญญา ที่ท�าไว้กับบริษัทต่างๆ เป็นอย่างดี

 คู่แข่ง
 o บริษัท ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีส่วนร่วมในการ

ก่อตั้งสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คุณภาพ อีกท้ังเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management  
ให้กับประชาชนที่สนใจ

 สังคม 
 o บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ดังจะเห็นได้จากการ

ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม เช่น การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายและสถานทีใ่นการด�าเนนิ
กจิการของศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพ ซึง่เป็นแหล่งรวมประตมิากรรมร่วมสมยั 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ, การจดังานทีแ่สดงถงึศลิปวฒัธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคดิ 
ในการจัดงานต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

 o แม้ว่าบริษทัจะยงัไม่มกีารด�าเนนิการด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO แต่มีมาตรการรณรงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การขอความร่วมมือ
ให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน, การลดการใช้วัสดุที่ท�าจากไม้น�าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือน�าวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ�้า เป็นต้น

 • บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมีการประกาศแจ้งให้พนักงานรับทราบและตระหนัก
ถึงนโยบายดังกล่าว 

 • บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ดีเร่ืองดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท 
ให้ความส�าคญั และได้จดัท�าจรรยาบรรณคู่ค้า เพือ่ให้คู่ค้าและพนักงานบรษิทัทราบถึง 
นโยบายเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิร่วมกบับรษิทั ท้ังนีร้วมถงึการห้ามคอร์รปัชัน่และ
จ่ายสินบนใดๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด 

 • คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และควบคุมดูแล.
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งจัดท�าโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ก�ากับดูแล ตลอดจนประเมินความเส่ียง และให้ค�าแนะน�า รวมถึงรายงานผลการ
ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายใน
ตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ันทีเ่ป็นสาระส�าคัญ ซึง่คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลความ
เสี่ยงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

 • บริษัทจัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณี
ที่ถูกละเมิดสิทธ์ิหรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท รวมถึงนโยบาย
แจ้งเบาะแสในกรณีท่ีพนักงานต้องการแจ้งเบาะแสผู้กระท�าผิดหรือพบการทุจริต 
สามารถแจ้งผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือส�านักเลขานุการของบริษัท 
โดยบริษัทมีกระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ไว้เป็นความลบัอย่างเคร่งครดั ผ่านทาง Email: csi.cmogroup@gmail.com ส�านัก
เลขานุการบริษัทฯ และcia.cmogroup@gmail.com หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 • บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน โดยประเมนิจากประสทิธภิาพในการ
ท�างานแต่ละคน และผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ

 • บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน 
ที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านแรงงาน, ผู้บริโภค, การแข่งขันทางการค้า และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฏหมายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เคย
ถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุกาณ์
ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
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หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษัิทมนีโยบายให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเรือ่งเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีมี่ผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ และทัน

ต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

 • บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น โดยได้แจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

10 อนัดบัแรก รวมท้ังเปิดเผยข้อมลูการถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิารในรายงาน

ประจ�าปี 

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

ปี (56-2) ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ และ Website ของบรษิทั ไม่เกนิ 120 วนั  

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี 

 • รายงานประจ�าปีของบริษัทมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

 o ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานมีการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงนิ ปัจจยัทีม่ผีลต่อฐานะทางการเงนิ รวมทัง้การวเิคราะห์ภาวะ

อุตสาหกรรม และศักยภาพการแข่งขันของบริษัท

 o โครงสร้างของกลุม่ธรุกิจของบรษัิท รวมถึงสดัส่วนการถือหุน้ในกลุม่โครงสร้าง

ธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน

 o ความเสี่ยงหลักในการด�าเนินงานของธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียง 

และแนวทางการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่างๆ

 o แนวทางการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 o นโยบายการจ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลู

ประกอบ

 o รายชือ่ และประวตัขิองคณะกรรมการ รวมถงึกรรมการอสิระ, บทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม 

และจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปีเป็นรายบุคคล 

 o มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล และ 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ 

และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัไว้อย่างเหมาะสม 

เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 o ประวัติข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน

 o เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันท่ีได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดครบถ้วน 

ท้ังช่ือบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ และมูลค่ารายการ กรณีที่มี

รายการระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี

 o นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร  

4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อ�านายการ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการ

มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง และบุคคลที่เก่ียวข้องต่อประธานกรรมการ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2551

 o บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยการถือ

ครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ณ ต้นปี และสิ้นปี และที่มีการ

ซื้อขายระหว่างปี

 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 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท 

ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น

 o บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้  

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป เพื่อน�าเสนอ

ข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ 

ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส

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

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ, เอกสารข่าวของบริษัท, งบการเงินของบริษัท, 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท, โครงสร้างองค์กร, ข้อมูลคณะกรรมการและ 

ผู้บริหาร, ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์, ข้อบังคับบริษัท, หนังสือนัดประชุม 

ผูถ้อืหุน้ และรายงานประจ�าปี เป็นต้น โดยจดัท�าตัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 o การให้ข่าว และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชวนถึงสภาวะ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 • ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า 

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

คณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการท่ีมภีาวะผูน้�า, วสิยัทศัน์ มคีณุสมบัตหิลากหลาย 

ทัง้ในด้านมปีระสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 • คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการให้การด�าเนินงาน

ของบริษัท เป็นไปตามตามด�าเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง

การบรหิารงานของบรษิทัฯ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ยงัมส่ีวนร่วมใน

การก�าหนดวสิยัทศัน์/พนัธกจิของบรษิทั เพือ่ให้ผูบ้รหิาร และพนกังานมจีดุมุง่หมาย 

ในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท  

ทุกๆ 1-2 ปี

 • บริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน โดย

ก�าหนดให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับยึดถือพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัฯ ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ อย่างมจีรยิธรรม และ

คุณธรรม เพือ่ให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์ท่ีก�าหนดไว้ ท้ังนีม้กีารเปิดเผยคูม่อืดงักล่าว

ไว้ในเวปไซต์ของบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 • บริษัทยงัไม่มนีโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ อย่างไร

กต็ามเมือ่ถึงวาระทีก่รรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งเกนิ 9 ปี บรษัิทเชือ่ม่ันว่า กรรมการ

ยังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยยังคงความเป็นอิสระ และสามารถช้ีแจงถึงเหตุผล 

ในการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกกรรมการอิสระท่ีด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี  

เพื่อเป็นกรรมการอิสระต่อไป

 • ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ�านวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน 

ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทุกท่าน รวมถึงวันท่ีด�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 หรือผูม้อี�านาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

 • คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่านมีประสบการณ์การ

ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั และกรรมการท่านอืน่ทีม่พีืน้ฐานประสบการณ์

ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย งานสถาปัตยกรรม และบริหาร

 • คณะกรรมการของบรษิทั ไม่มกีรรมการอิสระทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

 • บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

อื่นมากกว่า 2 แห่ง

 • คณะกรรมการมีบทบาทในการก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตาม

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิด

กฎระเบียบ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 • บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า

ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม

 • เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัท 

ได้อย่างอิสระ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการรายงานผล 

การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้มีการเปิดเผยชื่อ และ

ประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

 • บริษัทได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี โดยม ี

รายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

 o การประเมิน และการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ผ่านทาง 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน ว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมดัระวัง รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

 o การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 o พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมี

คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 o ข้อสรปุ/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนนิการในด้านต่างๆ 

โดยรวม

 • บริษัทยังไม่มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ อย่างไรก็ดี  

คณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม  

และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และ กลต ตามระเบียบที่ก�าหนด 

 • บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ ณ การแต่งตั้ง

กรรมการอิสระในคร้ังแรก เพ่ือให้ได้บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ, ประสบการณ์ในบริษัท

จดทะเบียน และมีอิสระอย่างแท้จริง

 • บรษิทัได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่โดยมกีารสรปุข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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 • บรษัิทได้สนบัสนนุให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่ดัข้ึนส�าหรบักรรมการ 

ทั้งน้ีกรรมการของบริษัททุกท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหน่วยงานจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) และมีการเปิดเผยข้อมูลถึงหลักสูตรท่ีกรรมการได้อบรมไว้ใน

รายงานประจ�าปี 

 • คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

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

บริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมล่วงหน้า 

ในแต่ละปี และมกีารนดัหมายประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น โดยในปี 2561 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 6 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 75% ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี

 • บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงก�าหนดวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่ง

วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการแต่ละท่านสามารถ 

ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ต่อทีป่ระชมุได้อย่างมอีสิระ บรษัิทได้มกีารก�าหนดองค์ประชุม 

ขั้นต�่าในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  

2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

 • บริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ได้เป็น 

ผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มักใช้เวลาก่อนเข้าประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ ในการปรึกษาระหว่างกันตามความจ�าเป็น 

 • บรษิทัได้จัดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ และได้จดัท�าคูม่อืนโยบายบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และได้รบัการอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นพนักงานระดับผู้บริหารของแต่ละ

หน่วยงาน มีคุณอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน และวิเคราะห์

ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา พร้อมท้ังประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั่วไป 

และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

 • บริษัทมกีารเปิดเผยถงึความเหน็ต่อระบบการควบคมุภายในจากกรรมการตรวจสอบ  

และเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักในด�าเนินธุรกิจในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 56-1 

และรายงานประจ�าปี 56-2

 • คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลให้บริษทั หลกีเลีย่งมใิห้เกดิรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน หรอืรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตาม

กรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษัิทได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวบรวม

ข้อมูลเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนัดงักล่าว ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติท�ารายการนั้นๆ 

 • บรษิทัได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ โดย

มีการแบ่งหน้าท่ีกับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็น

อ�านาจอนมุตัขิองกรรมการในแบบแสดงข้อมลูประจ�าปี 56-1 และรายงานประจ�าปี 

 • ปัจจบุนับรษิทัยงัไม่มคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดคีณะกรรมการ

บรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทไว้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูง

เพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการเปิดเผย 

ค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปีเป็นรายบุคคล ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด 

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

บริหารแต่ละท่าน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัท มาประกอบการพิจารณา

 • บริษัทได้จดัให้มเีลขานกุารประจ�าบริษทั ซึง่ปัจจบุนัได้แก่ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ  

โดยได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ  

ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการต้องทราบ 

และต้องปฏิบัติตาม โดยมีการเปิดเผยประวัติ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทไว้ใน

รายงานประจ�าปี

 • คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเป็นอิสระ

จ�านวน 3 ท่าน มกีารเปิดเผยประวตั ิและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบไว้

อย่างชดัเจน โดยมปีระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ีจ่บการศกึษา, มคีวามรู ้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน
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 • คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอสิระตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ช่วยในการสอบทานให้บรษิทั

มีการก�ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทาง

การปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ครอบคลุม

ถึงการสอบทานงบการเงิน, การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี, การสอบทาน

ระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง, การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต, การพิจารณา 

คัดเลือก, เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และให้ความเห็นชอบ 

ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 

หนึ่งครั้งต่อ 3 เดือน ในปี 2561มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการเปิดเผยสถิติการ

เข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ�าปี โดยในปีท่ี

ผ่านมา กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมคดิเป็นค่าเฉลีย่ 83% ของการประชุมทัง้หมด

 • ปัจจุบันบรษิทัมเีพียงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น กรรมการสรรหา, กรรมการก�าหนด

ค่าตอบแทน อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว 

และอาจพิจารณาให้มีกรรมการชุดย่อย เมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไปในอนาคต

 • บริษัทได้จดัตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่ง ซ่ึงมปีระธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

และกรรมการท่านอื่นที่มาจากหัวหน้าสายงานต่างๆ ของบริษัทจ�านวน 14 ท่าน

 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 ท่าน คิดเป็น 50% ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนให้มีสิทธิในการเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม  

โดยปัจจบุนัผูด้�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัได้แก่ คณุอานสุรา จติต์มติรภาพ

 • บริษัทมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจ�านวน 5 ท่าน คิดเป็น 83% 

 • บริษัทได้ก�าหนดนิยามความเป็นอิสระท่ีใช้เป็นคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 

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

โดยกรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท  

จึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้จริง

 • ปัจจุบันยังไม่มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงาน

ทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงในรายงานประจ�าปี

 • ที่ผ่านมาบริษัทเคยให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือ

หุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานในบริษัทมากกว่า 5 ปี 

ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจูงใจในระยะยาว มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ 3 ปี และ

ก�าหนดราคาการใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ  

โดยกระจายสิทธิตามความเหมาะสมเป็นล�าดับขั้นให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ กัน 

 • แม้ว่าบรษิทัยงัไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต แต่เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจและ 

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูล ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

มาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับดูแล ตลอดจนประเมินความเสี่ยง 

และให้ค�าแนะน�า รวมถงึรายงานผลการตรวจสอบ เพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่  

ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยท่ีผ่านมาบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

ไม่มีกรณีการกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ในความผดิเกีย่วกบัการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่ก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์ หรอื

การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ทุจริต หรือผิดจริยธรรม

 • บริษัทไม่เคยมีผู ้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

และไม่มีข่าวในทางลบเกี่ยวกับความล้มเหลวของการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของ 

คณะกรรมการ

8.1 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทมข้ีอก�าหนดในการห้ามน�างบการเงนิ หรอืข้อมลูอืน่ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ 

ของบริษัทท่ีทราบ เปืดเผยเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้าม

ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอ่ืนที่มีผลกระทบ

กับราคาหลักพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์น้ันภายในเวลา  

7 วนั นบัจากการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะชนแล้ว การไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดดงักล่าว

ถือเป็นการท�าผิดวินัยของบริษัท 

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษทัและบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชใีนรอบปี 2561 ทีผ่่านมาให้แก่ บรษิทั 

เอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินรวม 2,719,064 บาท  

หน่วย : บาท

 ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2561 เพิ่มขึ้น / ลดลง 

  (ประมาณการ) (จ่ายจริง) บาท %

 ค่าสอบบัญชี 1,330,000  1,607,060  277,060  17.24%

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,060,000  1,112,004  52,004  4.91%

 ค่าบริการอื่น - - - -

 รวม 2,390,000  2,719,064  329,064  13.77%

8.2.2 ค่าบริการอื่น
 - ไม่มี –
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9.1 นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทในเครือ โดยนอกจากประโยชน์ที่จะได้แก่

บริษัทแล้ว ยังได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ด้วย  

ดงัเช่นกจิกรรมหลายๆ อย่างทีบ่รษิทัและพนกังานได้ร่วมกนัท�า

ในตลอดปีที่ผ่านมา

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งท่ีบริษัทยึดถือมาตลอดคือ การท�าธุรกิจที่เป็นธรรมและ

เสมอภาคทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง โดยส่งเสริม 

ให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและจรรยาบรรณในการ 

ด�าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย ์และโปร ่งใส ไม ่แสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี และรวมถงึการเกบ็รกัษาความลบัทีเ่กีย่วข้องกบั

การประกอบธุรกิจ



(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน ท้ังระดบัภายในและภายนอก
องค์กรอย่างเป็นรปูธรรม โดยมุง่เน้นให้ผูบ้รหิารของหน่วยธรุกจิทกุหน่วยรบัทราบนโยบาย 
และบอกต่อแก่พนกังานทกุระดบั ในเรือ่งของการปฏบิตัตินอย่างตรงไปตรงมา มคีณุธรรม
และรบัผิดชอบในหน้าทีข่องตนเองอย่างเคร่งครดั ไม่ข้องเกีย่วกบัการให้หรอืรบัของก�านลั
ใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีจุดติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเป็นอีกช่องทางใน
การรับข้อมูลเร่ืองราวร้องทุกข์ และการแจ้งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต เพื่อส่ือสาร
โดยตรงกับฝ่ายบริหาร 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครดัและเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนอย่าง
เสมอภาคกันไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา ไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติกับ
ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ ตลอดจนฐานะทางสังคม ความเชื่อทางสังคม
หรือความคิดเห็นทางสังคม

บริษทัฯ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนกังานเพือ่สร้างเสรมิความสมัพนัธ์อนัดใีนการท�างาน
ร่วมกนั มกีระบวนการตดิตาม และก�ากบัดแูลไม่ให้การด�าเนนิธรุกจิธรุกจิของบริษทัฯ และ
พนักงาน กระท�าหรือมีส่วนร่วมในการกระท�า หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

(4) การฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานทกุคนคอืทรพัยากรทีม่คีณุค่า ทีจ่ะผลกัดันให้บรษัิทเตบิโต
ก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึให้ความใส่ใจและปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า
ของตัวเอง 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ  
ที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยจัดโปรแกรมให้เหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน 
โดยให้โรงพยาบาลเดนิทางมาให้บริการตรวจสขุภาพถงึส�านกังาน เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้แก่พนกังาน และหากพนกังานท่านใดทีไ่ม่อยูใ่นวนัดงักล่าว ก็
สามารถไปใช้บรกิารตรวจสขุภาพตามโปรแกรมทีก่�าหนดได้ทีโ่รงพยาบาลโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

  นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการเจรจาให้พนักงานได้รับสิทธิพิเศษในการตรวจ
รายการอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ในราคาพิเศษด้วย 

 2. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานที่นอกเหนือจากที่กฏหมายก�าหนด เช่น สวัสดิการ
รกัษาพยาบาลทัง้กรณผีูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ประกันทนัตกรรม สายตา รวม
ถึงประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (แต่งงาน 
อุปสมบท เงินช่วยเหลืองานศพ) 

 3. จัดหาแหล่งกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ และสวัสดิการที่จ�าเป็นใน
ด้านอื่นๆ 

 4. ส่งเสริมการออมของพนักงานโดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจ
ให้กับพนักงาน

 5. สนับสนุนการอบรมสัมมนาของพนักงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ เพ่ือ
เพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การจัดอบรมเพิ่ม
เติมความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง เช่นการ
บรรยายสรุปกรณีการส่งตวัแทนไปดงูานในต่าประเทศ กจิกรรมส่งเสรมิความ
ปลอดภัยในที่ท�างานและการซ้อมหนีไฟประจ�าปี

 6. จดัให้มกีจิกรมส่งเสรมิความสมัพนัธ์ภายในองค์กร เช่น กจิกรรมปีใหม่ กจิกรรม
ท�าบุญตักบาตร กิจกรรม Outing กิจกรรม Team Building ซึ่งถือเป็นการ
สร้างความสามคัคีภายในหน่วยงาน และท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกันอีกด้วย

 7. จัดให้มีฟิตเนสพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�า ภายในพื้นที่ท�างาน พร้อม
ท้ังจัดกิจกรรมอื่น เช่น การฝึกโยคะ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี 
แข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเวลา โดยสามารถ
ใช้เวลาหลังเลิกงานใช้บริการ 
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ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

1. พนักงาน

2. ลูกค้า

3. คู่ค้า

4. เจ้าหน้ี (ธนาคาร)

5.ผุ้ถือหุน้ นกัลงทุน

 และนักวเิคราะห์

6. ชุมชนและสงัคม

7. ส่ิงแวดล้อม

8. คู่แข่งทางการค้า

ความคาดหวงั

- ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชพี

- ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

- สวสัดกิารทีด่ี

- การพัฒนาความรู้

- บรกิารทีด่มีคุีณภาพ

- การรักษาความลบั

- มรีะบบการจดัซ้ือจดัจ้างทีด่ี

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้า

- ปฏบิตัต่ิอคูค้่าด้วยความเป็นธรรม

- ปฏบิตัติามเงือ่นไข และข้อตกลง

- ผลตอบแทนทีด่ี

- มลูค่าหุน้

- ปฏบิตัต่ิอผุถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

- การเจรญิเตบิโตของธรุกิจ

- ให้ความรูด้้านศลิปะ 

- ให้ความรูท้างวิชาการ

- มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

- มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม

- ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบั

 ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีาร

 ทีไ่ม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม

แนวทางการเชือ่มโยง

- การจัดกจิกรรม+สมัมนาต่างๆ

- การสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ

- การประเมนิผลการปฏบิติังาน

- พดูคยุศกึษาความต้องการของลกูค้า

- ก�าหนดขัน้ตอนการปฏบิติังานทีด่มีี 

 มาตรฐาน

- ทมีจดัซือ้

- แลกเปลีย่นความคิดเหน็

 ข้อเสนอแนะต่างๆ

- ถ่ายทอดความรู ้และช่วยพัฒนา

 ทกัษะการท�างาน

- เยีย่มชมกจิการ

- ส่งข้อมลูด้านต่างๆ

- ประชมุผูถ้อืหุน้

- รายงานประจ�าปี

- นกัลงทนุสมัพนัธ์

- Company visit

- ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพ

- สือ่สารการลดใช้พลงังาน

 ตามช่องทางต่างๆ

- รณรงค์ใช้อปุกรณ์ประหยัดพลงังาน

- รายงานประจ�าปี

- ข่าวสารตามสือ่ต่างๆ

การตอบสนอง

- การปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีม

 และเป็นธรรม

- จดัให้มกีองทุนส�ารองเล้ียงชพี 

 และสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

- จดัหาหลกัสตูรอบรมสมัมนาที่

 เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าท่ีเพือ่การ 

 พฒันาศกัยภาพของพนกังาน

- กจิกรรมสร้างความผกูพันของ

 พนกังาน

- ท�างานให้สมบรูณ์มคีณุภาพ

- พฒันาประสทิธภิาพพนกังาน

- Technology + Innovation +

 Idia ใหม่ๆ

- ปฏบิตัติามข้อตกลงอย่างเคร่งคดั

- มรีะบบการจดัซ้ือ จดัจ้างทีด่โีปร่งใส 

 ตรวจสอบได้

- ช�าระค่าสนิค้า/บรกิาร ภายใน

 ระยะเวลาทีก่�าหนด 

- ช�าระคนืเงนิกูต้ามก�าหนดเวลา

- ผลการด�าเนนิงานทีด่มีกี�าไร

- การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

- ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

- ทมีนกัลงทนุสมัพันธ์

- เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส

- รบันกัศกึษาฝึกงาน

- ให้ความรูด้้านศลิปะ/งานจดังาน

 Event

 

- ร่วมรณรงค์ การประหยดัพลงังาน

- ลดการใช้กระดาษ

- นโยบายการด�าเนินธรุกจิ

 

 

 

ผลลัพธ์

- พนกังานมคีวามผูกพนัธ์ต่อองค์กร

- ลดอตัราการลาออกของพนักงาน

- พนกังานรูส้กึมคีวามมัน่คงและม ี

 ความสขุในการท�างาน

- ลกูค้าพงึพอใจในการให้บรกิารของ 

 ของบริษทั

- กลบัมาใช้บรกิารและกลายเป็น

 ลกูค้าประจ�า

- พนัธมิตรทางการค้า

- มคีูค้่าทีด่ี

- ด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง

- ธรุกิจเตบิโตคู่กนั

- พนัธมิตรทางการค้า

- ให้การสนบัสนนุบริษทัฯ

 อย่างต่อเนือ่ง

- ได้รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง

- ได้รบัความเช่ือถอืไว้วางใจ

 

 

- กจิการได้รบัการยอมรบัจาก

 ชมุชน / สถานศึกษา

- มคีวามสมัพนัธ์ท่ีดต่ีอชมุชน

- ได้รบัความสนใจเข้าร่วมงาน

 จากคนรุน่ใหม่ๆ

- พนกังานใช้ทรัพยากรอย่าง

 ประหยัด รูค้ณุค่า

- บรษิทัสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

- การด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม

 โปร่งใส

ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกีย่วข้องอืน่ๆ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า นักลุงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเสมอภาค โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
โปร่งในและทันเวลา รวามถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อธุรกิจ

มากกว่าการท�างานแต่ละงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดีตามทีล่กูค้าคาดหวงัแล้ว บรษิทัฯ ยงัยนิดใีห้ค�าปรกึษาและช่วยแก้ไขงาน แม้จะไม่ใช่
งานในความรับผิดชอบ ก็ตาม ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะคู่ค้า (Partner) ที่ดี ไม่ใช่เพียงการรับจ้างท�างาน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ชุมชนและ
สังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่งทางธุรกิจ

 

(6) การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ โดยค�านึง 
ทั้งระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

 ภายในองค์กร 
1. มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม เช่น ปิดไฟ-น�้าเมื่อไม่ใช้ 

ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 
2. ล้างแอร์ ตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ 
3. เมื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่จะพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งานและความสามารถ 

ในการประหยัดพลังงาน 
4. ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จ�าเป็น 
5. มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
6. อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบ 

เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า
 ภายนอกองค์กร

1. การเลอืกใช้วสัดุในการท�าโครงสร้างทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่อีกครัง้ หรอื
การเลอืกใช้อุปกรณ์ประเภทท่ีสามารถดดัแปลงใช้ได้หลากหลายวัตถปุระสงค์ 
เช่น การใช้จอ LED แทนการใช้ป้ายพลาสตกิ โดยค�านงึการทิง้เป็นขยะให้น้อย
ที่สุด 

2. กรณีที่ต้องมีพนักงานในโครงการจ�านวนมาก จะมีการตั้งจุดสวัสดิการอาหาร 
และน�้า เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

 
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมขนและสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ เปิดกว้างให้กับพนักงาน
ทุกคนที่มีโครงการต่างๆ เพื่อมาน�าเสนอ เพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานด้วยกันเอง  
ในปีท่ีผ่านมามหีลายโครงการทีส่�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีด้วยความร่วมมอืกนัเองของพนกังาน
ทกุคน อาทเิช่น การบริจาคของให้กบัสถานเล้ียงเดก็ก�าพร้า การท�าบญุ การปรบัปรุงบ้านพกั 
เด็กก�าพร้า

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

ส่ิงที่บริษัทฯ ค�านึงถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาคือการท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า และไม่สร้างมลภาวะให้กับส่ิงแวดล้อม ในหลายๆ คร้ังในการจัดงาน บริษัท
จะเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น การใช้จอ LED เป็นฉาก  
แทนการใช้ไม้หรือการใช้ป้ายพลาสติก เพ่ือให้สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆ และ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ 
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9.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคม
  และสิง่แวดล้อม

9.2.1 การให้ความรู้ด้านศิลปะ

ศูนย์ประติมากรรมกรงุเทพ เป็นองค์กรส่งเสรมิด้านศลิปะของเอกชน ด�าเนนิการในรปูของ

องค์กรแบบไม่หวงัผลประโยชน์ทางการเงนิ จดัต้ังข้ึนเพือ่ส่งเสรมิศลิปะไทยโดยสะท้อนให้

เห็นถึงพัฒนาการและประวัติศาสตร์ประติมากรรมของไทย เปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงรายการต่างๆ ที่มีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท 

ซีเอ็มโอ ด้วยพื้นที่จัดแสดง 4,000 ตารางเมตร โดยจัดแสดงชิ้นงานศิลปะตั้งแต่ยุคสมัย

พุทธศิลป์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจ�านวนชิ้นงานกว่า 200 ชิ้น 

ศนูย์ประตมิากรรมกรุงเทพมคีวามมุง่มัน่ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และเผยแพร่งานศลิปะ

ประตมิากรรมของไทย โดยมกีารด�าเนนิงานในหลายรปูแบบ ทัง้เป็นทีเ่กบ็รวบรวมผลงาน

ประตมิากรรมไทย การให้ยมืผลงานประตมิากรรมไปจัดแสดง และจดัโครงการนิทรรศการ

สาธารณะ ปัจจุบัน ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพได้ขยายสาขา เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เยี่ยมชมได้สะดวกมากข้ึน โดยมีสาขาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมี

การจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี

ข้อมูลศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเพิ่มเติม

http://www.bangkoksculpturecenter.org
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ในปี 2561 ทีผ่่านมา มผีูเ้ยีย่มชมศนูย์ฯ ณ ถ.นวลจนัทร์ ซอยนวลจนัทร์ 56 ทัง้บคุคลทัว่ไป 

นักเรียน นักศึกษา กว่า 4,200 คน และสาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

มีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 35,620 คน

9.2.2 การให้ความรู้ด้านวิชาการ 

เนือ่งจาก บรษิทั ซเีอ็มโอ จ�ากดั (มหาชน) คอื ผูน้�าธรุกจิการตลาดแบบสร้างประสบการณ์

และการบริหารจัดการอีเว้นท์ด้วยการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรชั้นน�าแห่งภูมิภาค

อาเซียน โดยให้ความส�าคัญกับ “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ

มาใช้ในกระบวนการท�างานกว่า 3 ทศวรรษ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นที่สนใจจากสถาบัน

การศึกษาและมหาวิทยาลัยช้ันน�าทั่วประเทศ โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้ามา

ศกึษาดกูระบวนการท�างาน และรับฟังบรรยายในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 

อาทิเช่น การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการงานอีเว้นท์, การให้ความรู้ฝึกกระบวนความคิด

สร้างสรรค์, การให้ความรู้นวัตกรรมสื่อแบบครบวงจร ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการ

สร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น
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กลุ่มบริษัท CMO เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องท่ี 2 ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดย

บริษัทฯ จะจัดหาพนักงานผู้เช่ียวชาญในแต่ละประเภทงาน มาเป็นวิทยากร บรรยาย

ลักษณะการท�างานให้กับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมจากการเรียน

การสอนในห้องเรียน น้องๆ จะได้รับความรู้ ในการท�างานบริหารจัดงานอีเว้นท์ ตั้งแต่

เริ่มออกแบบรูปแบบแนวคิดจนถึงข้ันตอนการจัดงาน การสรรหาอุปกรณ์ และบุคลากร 

เพื่อให้นักศึกษาท่ีสนใจท�างานในด้านนี้ ได้รับความรู้และเข้าใจในลักษณะงานและการ

ท�างานจริงว่าเป็นอย่างไร

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีคณะอาจารย์ และนักศึกษามากกว่า 30 สถาบัน ทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมดูกระบวนการท�างาน และรับฟังการ

บรรยาย โดยในการจัดการบรรยาย ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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10
การควบคุม
ภายใน 
และการบริหาร
จดัการความเสีย่ง

Imaginia Playland
Builder Studio

บรษิทั ซีเอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) จดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน  

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมทั้ง 

ในด้านการเงิน การบริหาร การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่

เกีย่วข้อง และมุง่เน้นให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เป็นไป

ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก�ากับดูแล, ก�าหนด

มาตรการการควบคมุภายใน รวมถึงให้ค�าแนะน�าและรายงานผล

การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

บริษัทอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์ และสอบทานให้มกีารรายงานทางการเงนิ 

อย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ



คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน และ

มผีูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีเลขานกุารกรรมการตรวจสอบ มีการปฏบิติังาน

อย่างเป็นอสิระตามขอบเขตความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการได้รบัมอบหมายให้ก�ากบัดแูล

ตามข้อก�าหนดที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee 

Charter) โดยยึดหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน คณะ

กรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคมุภายในทีด่ผ่ีานทางหน่วย

งานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์  

ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง Internal Audit Director โดยกรรมการตรวจสอบได้เป็นผูพิ้จารณา

คัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ีได้ปรากฎใน

กฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีผู้ต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

และเชื่อถือได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความ 

รับผิดชอบและหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ, อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน, 

สอบทานด้านการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ และสอบทานรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ อันเป็นผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเพื่อป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมพิจารณาความ

น่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ให้เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สรุปความเห็นว่า บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักของบรรษัทภิบาล 

และมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคมุภายในไม่มรีายการ

ที่เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระส�าคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2561 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัท ซ่ึงไม่พบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในท่ีมีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไป

ตามมาตรฐาน, มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับ 

แผนธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ, มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

สายงาน กระจายอ�านาจให้มีการสอบยันกันอย่างเป็นอิสระ ด้านการประเมินความเสี่ยง 

ในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ได้จดัให้มกีารประชมุในระดบับรหิารเพือ่ตดิตามประเมนิความเสีย่ง 

อย่างระมดัระวังและต่อเนือ่ง นอกจากนีบ้รษิทัคัดเลือกบคุลากรโดยพิจารณาจากคุณภาพ, 

ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อต�าแหน่งงาน รวมทั้งมีการจัดท�าแนวปฏิบัติและ

คู่มืออ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน, ประมวลรัษฎากร,  

กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

Registration system 
for Essilor 12th Anniversary 
by CMO
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ชือ่ – สกุล นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ 
อายุ   42 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 : กลยทุธ์บริหารความเสีย่ง : สถาบันเพ่ิมผลผลติแห่งชาติ

   2560 : แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

   แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

   2561 : Risk Management and Internal Control Program,

   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

   2561 : Leadership Development Program, 

   Perfect Training Institute
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รายการ
ระหว่างกัน

University Expo
by CMO

11.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดย 

ทางอ้อมในหุ ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน  

ข้อมูลระหว่างกนัรวมทัง้มลูค่าของรายการระหว่างกนักบับคุคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิในหวัข้อ 5 แล้ว การท�ารายการระหว่างกนันี้  

เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไป

ตามราคาตลาดที่เหมาะสม 



รายละเอียดและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

   ถือหุ้นอัตราร้อยละ

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 2561 2560

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 มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย 69.99 69.99

บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด บริษัทย่อย 100.00 100.00

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด การร่วมค้า 39.29 50.00

บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 103,100 91,700 

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 27,500 35,600 

  ลดลงระหว่างปี - - (36,400) (24,200)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 94,200 103,100 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจการร่วมค้า    

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 35,580 - 35,580 - 

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี 25,977 35,580 25,977 35,580 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

 ที่เกี่ยวข้องกัน 61,557 35,580 61,557 35,580 

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน    

  เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี (20,826) - - - 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,781) (1,781) (1,781) (1,781)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 38,950 33,799 59,776 33,799

- ลกัษณะความสมัพนัธ์ เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ แก่บรษิทัย่อยทีมี่บรษิทั

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกิจการร่วมค้า

- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR  

ถึง MOR+1 ต่อปี ส�าหรับบริษัทย่อย และร้อยละ 5 ต่อปี ส�าหรับกิจการร่วมค้า

11.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กต่็อเมือ่ได้รบั อนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นก่อนท�า

รายการ ทัง้นีข้ึน้กบัขนาดรายการตามทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไร

ก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงหรอืลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการดงักล่าวจะไม่มลีกัษณะเป็นการ

มอบอ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ 

ขดัแย้ง มีส่วนได้เสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกับบรษิทัหรอื

บริษทัย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัหรอืได้รบัมตทิีป่ระชมุคณะ

กรรมการบรษิทัทีก่รรมการอสิระเข้าร่วมประชมุ และได้วางกรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว

11.3 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอน ตามประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

Techsauce Global Summit 2018
Video presentation by The Eyes
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การวิเคราะห์
และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

Thai Fight
Visual Effect, Lighting, 
Audio System & Special Effect
Operated by PM Center

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน 
และ การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

ในปี 2561 กลุม่บรษัิท ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) มรีายได้จากการ 

บริการจ�านวน 1,449.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560  

ที่มีรายได้รวมจ�านวน 1,362.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.38 

ทัง้นีเ้นือ่งจากในปี 2561 ตลาดโดยภาพรวมปรับตวัรับกบัสภาพ

เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ดี หลายธุรกิจมี

ความต้องการกระตุน้ยอดขายผ่านการจดักจิกรรมทางการตลาด 

ต่อเนื่องทั้งปี

โดยภาพรวมของทั้งปี 2561 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น 

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นใน

ส่วนของเศรษฐกิจต่างประเทศบ้างก็ตาม แต่ยังไม่ส่งกระทบ

กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศมากนัก แต่ละกลุ่มธุรกิจยังเติบโต 

ต่อเน่ืองและมกีารจดักจิกรรมทางการตลาดเพือ่กระตุน้ยอดขาย

อย่างสม�่าเสมอ อาทิเช่น ธุรกิจศูนย์การค้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการจัดงานบันเทิงต่างๆ ซึ่งส่งผลดี

กับกลุ่มบริษัท โดยปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการรับจัดงานที่เป็น

โครงการขนาดใหญ่หลายงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดแบบหมุนเวียนสถานที่อีกหลายงาน และบริษัทฯ ยังได้

ขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่หลายราย



ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในปี 2561 นั้น ลดงร้อยละ 35.59 จากปี 2560 โดยรายได้หลัก

จะมาจากการให้เช่าสถานทีใ่นการถ่ายท�าละครและโฆษณาและอกีส่วนจะมาจากรายการ

พิเศษในปีนั้นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น

ส�าหรับฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์

รวม 1,156.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,180.33 ล้านบาท และมี

หนี้สินรวมเท่ากับ 707.60 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561ลดลงจากปี 2560 ที่มีหนี้สิน

รวมเท่ากับ 733.45 ล้านบาท รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 สามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 

 ประเภท ยอดขาย (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

 ของรายได้ 2561 2560 % %

บริหารการจัดงาน 793.70 679.85 113.85 14.34%

บริการทางด้านอุปกรณ์ 597.45 637.97 -40.52 -6.78%

สื่อมัลติมีเดีย  30.82 22.63 8.19 26.57%

สื่อการตลาดออนไลน์ 27.12 21.79 5.33 19.65%

1.1 รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเป็นจ�านวน 1,449.10 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจาก 1,362.24 ในปี 2560 เป็นจ�านวน 86.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.38 ทั้งนี้

มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจัดกิจกรรมมากที่สุดของปี

จากรายได้ตามประเภทธุรกิจแสดงการเพิ่มข้ึน 113.85 ล้านบาทจากปี 2560 ของราย

ได้จากส่วนบริหารการจัดงาน โดยมีการเพิ่มข้ึนในส่วนการจัดงานในโครงการขนาดใหญ ่

และการจัดงานแบบ Road Show หลายโครงการต่อเนือ่งตลอดท้ังปี 2561 หลายโครงการ

เป็นการท�างานร่วมกับลูกค้ารายใหม่ๆ อาทิเช่น การจัดงานเปิดตัวศูนย์การค้า การจัด

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ งานบริหารศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนงานให้บริการ 

ด้านอุปกรณ์ลดลง โดยปี 2561 มีรายได้ 597.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่มี 

รายได้ 637.97 ล้านบาท ทัง้นีเ้นือ่งจากในปี 2560 มกีารรบัรูร้ายได้ในการจดังานโครงการ

ขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่การจัดงานประจ�าปี ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการจัดงานแล้ว ส�าหรับรายได้

ประเภทสือ่มลัตมิเีดยีเพิม่ขึน้จาก 22.63 ล้านบาท เพิม่เป็น 30.82 ล้านบาท จากการขยายงาน 

ไปยังฐานลูกค้าใหม่ และได้รับงานเพิ่มขึ้นหลายโครงการ ในส่วนของรายได้ธุรกิจ 

สวนสนุกเด็กมีรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 27.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ผ่านมา

1. ผลการด�าเนินงาน
 และความสามารถ
 ในการท�าก�าไร 

1.2 ต้นทุนบริการและก�าไรขั้นต้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนบริการลดลงจากร้อยละ 76.6 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 

75.9 เนื่องมากจากบริษัทฯ ด�าเนินนโยบายเรื่องการรณรงค์การควบคุมค่าใช้จ่ายในด้าน

ต้นทนุต่อเนือ่งจากปี 2560 ซึง่ถอืว่าประสบผลส�าเรจ็อย่างด ีจงึมกีารรณรงค์อย่างต่อเนือ่ง

ในปี 2561 นี้ ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นอีก 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 211.08 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 14.6 เพิ่มขึ้นจาก 205.21 ล้านบาทในปี 2560 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.1 

ของรายได้รวม ท้ังนี้เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ ยังก�าหนดนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในด้านบริหารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีการรับรู ้

การด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้ารวมอยู่ด้วย

1.4 ต้นทุนทางการเงิน 

จากการบริหารจัดการสภาพคล่องด้านการเงินในหลายด้าน ท้ังเร่ืองการบริหารจัดการ 

รายได้และรายจ่ายให้ระยะเวลาสอดคล้องกันมากขึ้น มีการเลือกใช้เครื่องมือทางเงิน 

ให้เหมาะสม และวงเงินสินเชื่อลดลง ท�าให้มีต้นทุนทางการเงินในปี 2561 จ�านวน  

24.28 ล้านบาทลดลง จากปี 2560 ที่มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 25.40 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 4.40 ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการตั้งส�ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ นั้น ในปี 2561 มีการตั้งส�ารอง 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่งผู้สอบบัญชีและบริษัทฯ ได้ร่วมประเมิน 

โดยค�านึงถึงรายได้และผลประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต และตั้งส�ารองไว้อย่าง 

เพียงพอแล้ว 
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1.5 ก�าไรสุทธิ
 

จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งต้นทุนบริการ ค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี

ผลประกอบการก�าไรสุทธิ 64.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท

ใหญ่จ�านวน 52.93 ล้านบาท และก�าไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�านวน 12.03 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีผลก�าไรสุทธิ 43.58 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก�าไรในส่วนของ

ผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่จ�านวน 39.19 ล้านบาท และก�าไรในส่วนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยจ�านวน 

7.38 ล้านบาท

 ส�าหรับงบเฉพาะกิจการนั้น ปี 2561 มีก�าไรสุทธิ 9.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับ 

ผลก�าไรสุทธิ 52.70 ในปี 2560 ทั้งนี้เนื่องจากมีการตั้งส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในกิจการร่วมค้า

1.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

 2561 2560

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.99 9.32

  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.99 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี 2560 ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 9.32 เติบโตขึ้นต่อเนื่อง 

2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

 สินทรัพย์ 2561 2560

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

 สินทรัพย์หมุนเวียน 395.2  34.16% 406.7 34.46%

 ที่ดินและอาคาร  437.1 37.78% 460.1 38.98%

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 171.0 14.78% 153.3 12.99%

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 153.6 13.28% 160.2 13.58%

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 761.7  65.84% 773.6 65.54%

 รวมสินทรัพย์  1,156.9 100.00% 1,180.3 100.00%

2.1 สินทรัพย์
 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,156.9 ล้านบาท แบ่งเป็น 

สินทรัพย์หมุนเวียน 395.2 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 761.7 ล้านบาท  

เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธ.ค. 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,180.3 ล้านบาท 

แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 406.7 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 773.7 ล้านบาท

สัดส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อย จากการลดลงของหมวดที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์เป็นหลัก โดยมาจากบริษัทย่อยที่ให้บริการด้านการให้เช่าอุปกรณ์ ซ่ึงจะมี

อปุกรณ์ทีค่รบก�าหนดการค�านวณค่าเส่ือมราคาทุกปี และอกีส่วนหนึง่มาจากการจ�าหน่าย

อปุกรณ์บางส่วนท่ีมกีารใช้งานน้อยออกไป เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรกัษา ท�าให้สดัส่วน

ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่

อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าและความเป็นผู้น�าตลาด

2.2 สินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในปี 2561จ�านวน 7.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้บริการจัดงาน

ระยะยาว ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดงานและรอการส่งมอบตรวจรับ รวมถึงสินค้าที่มีไว้เพื่อ

จ�าหน่ายด้วยบางส่วน ซ่ึงไม่ใช่สินค้าท่ีอาจมีปัญหาในเรื่องของสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อม

สภาพแต่อย่างใด

2.3 คุณภาพของลูกหนี้

  2561 2560

 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.14 4.21

 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 88.19 86.60

บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้การค้าคือ 60 วัน ส�าหรับลูกค้าเอกชน และ 

อาจใช้เวลาเพ่ิมขึน้ได้ ในรายของลกูค้าราชการ ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หนี ้

เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 86.60 วันในปี 2560 เป็น 88.19 วันในปี 2561 

ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการลูกหนี้ได้ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มลีกูหนีค้งค้างเกิน 12 เดอืน จ�านวน 8.45 ล้านบาท ซึง่เป็นลกูหนีท้ีอ่ยู่

ในขัน้ตอนการด�าเนนิการจดัการของฝ่ายบรหิารในการตดิตามทวงถาม อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ 

มนีโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญถกูต้องและเพยีงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชแีล้ว
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3. สภาพคล่อง
 และความเพียงพอ
 ของเงินทุนของบริษัท

  2561 2560

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.76 0.72

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 (D/E Ratio)  11.31 1.52

3.1 รายจ่ายเพือ่การลงทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

บริษัทฯ มีการลงทุนในอาคารส�านักงาน คลังสินค้าและสตูดิโอ ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว และกลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจ่ายคืนวงเงินกู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วงเงินสินเชื่อ 

ลดลงตามล�าดับ ส่งผลให้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึ้นจาก 

1.52 เท่า ในปี 2560 เป็น 1.31 เท่าในปี 2561 ส�าหรบัการลงทนุในอปุกรณ์ด�าเนนิงานน้ัน  

บริษัทฯ ก�าหนดงบประมาณในการลงทุนต่อเนื่องทุกปี เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจ

ให้บริการเช่าอุปกรณ์

3.2 ความพอเพียงของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.72 เท่าในปี 2560 เป็น 0.76 เท่าในปี 2561 ทั้งนี้

เน่ืองจาก สดัส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนมีมากกว่าส่วนของหนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ จงึท�าให้

มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลดีกับกิจการ

3.3 ความสามารถในการช�าระหนี้  
 และการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่�าคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.72 เท่าในปี 2560 เป็น 0.76 เท่าในปี 2561 ทั้งนี้

เน่ืองจาก สดัส่วนสนิทรพัย์หมนุเวยีนมีมากกว่าส่วนของหนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ จงึท�าให้

มีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลดีกับกิจการ

3.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

500.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ�านวน 467.50 ล้านบาท 

โดยเป็นการจากผลประกอบการที่มีก�าไรในกลุ่มบริษัท

ในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 234.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2560 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 115.86 ล้านบาท 

• กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 95.97 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทนุ

เพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร และเงินกู้ยืมภายในบริษัทย่อย

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 110.04 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่าย

เงินปันผล และคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มองว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ ในปี 2562 นัน้หากมองสภาวะเศรษฐกจิและการเมืองภายในประเทศแล้ว บรษิทัฯ 

คาดหมายว่าจะเป็นปีที่ดีต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผ่านมา โดยปี 2562 นี้ จะมีเหตุการณ์

ส�าคัญกับประเทศไทยอย่างยิ่ง ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นช่วงเวลาที่ดีและเหมาะ

ในการจัดงานบันเทิงและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเมืองที่คาดว่าจะเริ่มมีเสถียรภาพ

มากขึ้นหลังการเลือกตั้ง กลุ่มบริษัทคาดหวังว่าจะส่งผลดีกับยอดขายของทุกบริษัท 

ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐในปี 2562 อาจจะไม่ได้ส่ง

ผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ แต่การใช้จ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่องในโครงการ

ต่างๆ เป็นการตุ้นเศรษฐกิจทางตรง ส่งผลให้บรรยากาศการบริโภคภายในประเทศดีขึ้น 

เป็นผลให้เกิดการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นไปด้วย แผนการลงทุนยังคงมีอย่าง

ต่อเนื่องไปอีกหลายปี คาดว่าน่าจะท�าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

ส�าหรับปัจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศ โดยรวมถือว่าอาจจะเริ่มมี

ความผ่อนคลายในส่วนของปัญหาการค้าระหว่างประเทศใหญ่ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะ

สามารถหาหข้อตกลงกันได้ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีกับบรรยากาศการค้าทั่วโลก และส่งผล

ดีกับเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ ท�าให้สภาวะเศรษฐกิจการค้าของโลกกลับเข้าสู่

ภาวะปรกติ ก็จะส่งผลดีกับการค้าและการลงทุนภายในประเทศด้วยเช่นกัน

4. ปัจจัยทีม่ีผล
 ต่อฐานะการเงิน
 หรือผลการด�าเนินงาน
 ในอนาคต

130 131รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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การรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล

Chang - Major Movie on the Beach
by CMO

บรษัิทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษทัขอรบัรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน  

ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงนิและข้อมลูทางการเงนิทีส่รปุมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคญัเกีย่วกบั

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล 

การประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่28 กมุภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซ่ึงครอบคลมุถงึ

ข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท�าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท�ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี ้เพือ่เป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัได้รบัรองความถกูต้องแล้ว บรษิทัได้มอบหมายให้ นายเสรมิคณุ 

คุณาวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ก�ากับไว้บริษัทจะถือว่า

ไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

   

 ชื่อ ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอ�านาจ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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งบการเงิน
บริษัท ซเีอ็มโอ จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย

งบการเงนิและรายงาน

ของผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต

ส�าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2561 

Got7 2018 World Tour ‘Eyes on You’ in Bangkok
Visual Effect, Lighting, 
Audio System & Special Effect
Operated by PM Center

รายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต
เสนอ 

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเหน็อย่างมเีงือ่นไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของ บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ เฉพาะ

ของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ

กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และงบก�าไรขาดทนุและก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ



ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึง่อาจจะเกดิขึน้ของเรือ่งท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงาน 

รวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงินรวม
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 10 เงินลงทนุในการร่วมค้าในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ เป็นเงนิลงทุนในบรษิทั ซเีอม็โอ โชว์ คอร์ป 

จ�ากัด บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือ 0.00 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนในการ

ร่วมค้าสะสมเท่ากบัเงินลงทนุในการร่วมค้า จ�านวน 55 ล้านบาท และ บนัทกึส่วนแบ่งผลขาดทนุทีเ่กนิเงนิลงทนุในการร่วมค้าหกักบัเงนิ

ให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 20.83 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 นอกจากนี้ งบก�าไรขาดทุน

และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม ส�าหรับปี 2561 บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จ�านวนเงิน 30.75 ล้านบาท  

โดยงบการเงินส�าหรับปี 2561 ของกิจการร่วมค้า ที่น�ามาจัดท�างบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสียจัดท�าข้ึนโดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 

ของบรษิทั ข้าพเจ้าได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัร่วมค้า อย่างไรก็ดข้ีาพเจ้ายงัไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ 

ของการร่วมค้าจากผู้ร่วมค้าอีกกลุ่มหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมค้าได้แล้วเสร็จ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยัง

ไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จ�าเป็นต่อจ�านวนเงินดังกล่าวหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ 

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ 

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเ่น้น
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้

ก. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง จ�านวน 30.66 ล้านบาท และ 8.03 ล้านบาท 

ตามล�าดับ และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 61.56 ล้านบาท 

 ในระหว่างปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

ได้แจ้งความเกี่ยวกับเช็คคืน เพื่อให้กิจการร่วมค้า ช�าระเงินค่าลูกหนี้การค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ 

 เมือ่วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2562 บรษิทัฯ ยืน่ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายในเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัและเงนิลงทนุใน

การร่วมค้ากบักลุ่มผูถ้อืหุน้ทีร่่วมลงทนุกับบรษิทั เนือ่งจากได้กระท�าละเมดิต่อบรษิทัฯ จนเป็นเหตใุห้บรษิทัฯ หลงเช่ือเข้าไปลงทนุ

และให้เงนิกูย้มืแก่บรษัิทร่วมค้า ซึง่ไม่เป็นไปตามทีก่ล่าวอ้างไว้ก่อนการร่วมลงทนุ และสญัญาร่วมทุน ผูบ้รหิารและทนายความของ 

บริษัทฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงตามที่กล่าวข้างต้น และคาดว่าบริษัทมีโอกาสในการชนะคดี และปัจจุบันบริษัทท่ีจะถูกฟ้องร้อง

ด�าเนินคดีนี้มีทรัพย์สินเพียงพอส�าหรับการร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายท้ังหมดให้กับบริษัทฯ ผู้บริหารเชื่อว่าผลสุดท้ายของคดีความ

จะไม่เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทเกินกว่าค่าเผื่อที่กลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาให้กิจการร่วมค้า ชดใช้ค่าเสียหายแก่ 

คู่กรณีจ�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 และกิจการร่วมค้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้ว 

ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัท และกิจการร่วมค้า

เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วกิจการร่วมค้าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากคดีดังกล่าว

 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ได้ถกูบรษิทัผูร้บัเหมาแห่งหนึง่ ยืน่ต่อศาลอทุธรณ์เพือ่ให้บรษิทัฯ ร่วมรบัผดิชอบกับกิจการ

ร่วมค้าชดใช้ จ�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ฝ่ายบริหารและ

ฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าท้ายทีสุ่ดแล้วบรษิทัฯ จะไม่ได้รบัความเสยีหายจากผลของคดคีวามดงักล่าว ดงันัน้ทางบริษทัฯ 

จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าว

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยกต่างหากส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี

เงินกู้ยืมและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

ความเสี่ยง

ในระหว่างปี 2556 ถึง 2561 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในการก่อสร้างอาคารจ�านวน 2 หลัง และลงทุนในอุปกรณ์ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

รวมจ�านวน 329.49 ล้านบาท การลงทนุดงักล่าวเป็นผลให้กลุม่บรษิทัจะต้องวางแผนการบรหิารการเงินเพือ่ให้กลุม่บรษิทัสามารถปฏบัิติ

ตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญาเงินกู้

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน 

ที่ส�าคัญของประมาณการดังกล่าว เช่น พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการรายได้และต้นทุนบริการเปรียบเทียบกับรายได้และ

ต้นทุนบริการในอดีต วิเคราะห์อัตราการเติบโตของรายได้และต้นทุนบริการ สุ่มทดสอบประมาณการของรายได้กับสัญญาที่ลงนามแล้ว 

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการ และพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของกลุ่มบริษัท

ข้อมลูอืน่
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปี จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ม่ันต่อข้อมลูอืน่
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ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมูลอืน่มคีวามขัดแย้งทีม่สีาระส�าคญั

กับงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า ข้อมลูอืน่มกีารแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร

เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรบัผดิชอบของผู้บริหารและผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลต่องบการเงนิ
ผูบ้รหิารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยว

กับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ

ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรบัผดิชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมอียูไ่ด้เสมอไป 

ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่

ขดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 - ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่าน้ัน และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียง

ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด 

เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดง

ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 - ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู้่บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 - สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่าง

มีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 - ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 - ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ทีส่�าคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้  

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ 

ผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้า

พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(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 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 16 260,234,762.22 296,510,976.38 185,707,627.94 191,710,575.40

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 5, 17 180,941,972.10 202,866,042.66 102,133,764.23 105,007,103.20

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 18 25,624,590.62 14,873,984.91 928,194.44 294,184.07

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 19 39,424,032.59 35,497,270.20 20,884,199.59 14,260,626.20

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - - 3,000,000.00

 เงินปันผลค้างจ่าย  12,913,300.07 11,470,985.75 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  519,138,657.60 561,219,259.90 309,653,786.20 314,272,488.87

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า 10 21,603,039.79 24,582,399.55 - -

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 18 32,802,697.64 18,619,207.03 1,440,044.35 730,495.31

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 19 29,834,496.49 55,087,598.24 15,724,496.49 22,437,765.24

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 14 23,341,126.87 26,255,707.99 - -

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

  ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 30,139,531.00 27,071,057.00 8,491,333.00 7,851,248.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  137,720,891.79 151,615,969.81 25,655,873.84 31,019,508.55

รวมหนี้สิน  656,859,549.39 712,835,229.71 335,309,660.04 345,291,997.42

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 46,068,346.01 17,900,682.41 18,955,625.10 1,949,232.05

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 5, 7 341,947,818.79 367,596,953.61 173,555,625.49 167,470,380.55

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

  การเงินที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5, 8 - - 4,980,873.03 4,582,048.11

 เงินปันผลค้างรับ 5 - - 22,103,332.85 25,241,803.17

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 94,200,000.00 103,100,000.00

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 9 7,179,608.61 21,165,502.31 5,007,210.31 10,215,878.41

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  395,195,773.41 406,663,138.33 318,802,666.78 312,559,342.29

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 16, 19 12,319,289.77 8,249,161.19 4,974,678.86 966,521.58

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 5, 8 - - 9,436,310.31 14,417,183.34

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 38,948,980.81 33,798,701.70 59,775,272.91 33,798,701.70

 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 10 - 12,904,326.23 - 48,999,800.00

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

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12, 16, 19 608,082,122.00 613,438,421.60 68,407,089.64 78,398,342.74

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13 4,801,042.19 5,867,803.40 2,782,000.00 1,820,000.00

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

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 14 4,057,780.41 6,972,007.75 2,657,906.38 5,713,304.52

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15 88,881,605.75 87,806,198.24 71,313,578.91 67,329,149.09

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  761,726,680.22 773,672,479.40 388,796,237.01 420,892,402.97

รวมสินทรัพย์  1,156,922,453.63 1,180,335,617.73 707,598,903.79 733,451,745.26
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  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

 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

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  93,569,476.36 93,569,476.36 93,569,476.36 93,569,476.36

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

 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  303,380.88 303,380.88 - -

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

  จัดสรรแล้ว

  ส�ารองตามกฎหมาย 21 13,988,325.35 13,504,539.40 13,988,325.35 13,504,539.40

  ยังไม่ได้จัดสรร  (15,454,992.25) (42,356,048.91) 9,268,709.04 25,622,999.08

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10 129,490,042.79 129,490,042.79 - -

  รวมส่วนของบริษัทใหญ่  482,266,108.86 454,881,266.25 372,289,243.75 388,159,747.84

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11 17,796,795.38 12,619,121.77 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  500,062,904.24 467,500,388.02 372,289,243.75 388,159,747.84

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,156,922,453.63 1,180,335,617.73 707,598,903.79 733,451,745.26

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

     5, 24

รายได้จากการให้บริการ  1,449,095,438.62 1,362,236,516.89 626,784,452.65 575,560,573.00

ต้นทุนการให้บริการ  (1,100,353,463.54) (1,043,273,172.47) (477,335,955.72) (443,396,825.20)

ก�าไรขั้นต้น  348,741,975.08 318,963,344.42 149,448,496.93 132,163,747.80

รายได้อื่น  9,149,952.57 14,205,224.68 20,488,968.44 24,846,935.64

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (12,752,340.01) (6,511,240.50) (2,029,572.44) (2,021,586.48)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (198,326,966.17) (198,702,557.03) (150,465,164.22) (108,168,989.87)

ต้นทุนทางการเงิน  (24,278,885.95) (25,396,767.01) (13,033,937.80) (14,073,382.70)

รายได้เงินปันผล 11 - - 19,815,808.32 26,640,466.53

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 10 (30,751,258.57) (36,259,595.76) - -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  91,782,476.95 66,298,408.80 24,224,599.23 59,387,190.92

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 (26,824,547.48) (22,724,648.54) (14,548,880.21) (6,690,716.31)

ก�าไรส�าหรับปี  64,957,929.47 43,573,760.26 9,675,719.02 52,696,474.61

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

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

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  64,957,929.47 59,682,109.65 9,675,719.02 52,696,474.61

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  52,931,065.91 36,194,337.39 9,675,719.02 52,696,474.61

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  12,026,863.56 7,379,422.87 - -

      64,957,929.47 43,573,760.26 9,675,719.02 52,696,474.61

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  52,931,065.91 52,302,686.78 9,675,719.02 52,696,474.61

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  12,026,863.56 7,379,422.87 - -

      64,957,929.47 59,682,109.65 9,675,719.02 52,696,474.61

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.21 0.14 0.04 0.21

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  255,462,733 255,462,733 255,462,733 255,462,733
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 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

           

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 (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  21 - - - - 2,634,823.69 (2,634,823.69) - - - - - -

 เงินปันผลจ่าย    22 - - - - - (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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 ส�ารองตามกฎหมาย  21 - - - - 483,785.95 (483,785.95) - - - - - -

 เงินปันผลจ่าย    22 - - - - - (25,546,223.30) - - - (25,546,223.30) (6,849,189.95) (32,395,413.25)

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - - - 52,931,065.91 - - - 52,931,065.91 12,026,863.56 64,957,929.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  255,462,733.00 93,569,476.36 4,907,142.73 303,380.88 13,988,325.35 (15,454,992.25) 113,381,693.40 16,108,349.39 129,490,042.79 482,266,108.86 17,796,795.38 500,062,904.24
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ก�าไรสะสม

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ 

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

การเปลี่ยนแปลง

 ในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

  ส�ารองตามกฎหมาย 21 - - 2,634,823.69 (2,634,823.69) -

  เงินปันผลจ่าย 22 - - - (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

การเปลี่ยนแปลงในส่วน

  ของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

  ส�ารองตามกฎหมาย 21 - - 483,785.95 (483,785.95) -

  เงินปันผลจ่าย 22 - - - (25,546,223.11) (25,546,223.11)

  ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - 9,675,719.02 9,675,719.02

ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  255,462,733.00 93,569,476.36 13,988,325.35 9,268,709.04 372,289,243.75

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน :

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  91,782,476.95 66,298,408.80 24,224,599.23 59,387,190.92

ปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  105,200,968.39 107,386,928.62 15,934,163.84 17,777,112.02

  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  - 97,209.82 - -

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  2,763,651.78 6,181,406.69 503,437.69 3,020,032.69

  (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - (1,282.39) - 603,725.54

  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า  - - 48,999,800.00 6,000,000.00

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,387,517.04) (5,446,774.59) (450,756.49) (623,992.37)

  วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย  16,538,021.61 - - -

  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี  268,731.87 4,310,860.30 - -

  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 3,068,474.00 3,027,912.75 640,085.00 612,140.00

  รายได้เงินปันผล  - - (19,815,808.32) (26,640,466.53)

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  30,751,258.57 36,259,595.76 - -

  ตัดรายการก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้กิจการร่วมค้า - 2,634,661.47 - -

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  24,278,885.95 25,396,767.01 13,033,937.80 14,073,382.70

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน  272,264,952.08 246,145,694.24 83,069,458.75 74,209,124.97

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  22,885,483.04 (100,097,014.17) (6,588,682.63) 28,806,011.16

  งานระหว่างท�า  13,985,893.70 12,296,033.48 5,208,668.10 4,426,706.71

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  40,888,592.46 34,882,136.71 13,603,160.27 16,107,389.68

หนี้สินด�าเนินงานลดลง

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (22,509,467.56) (1,712,663.25) (3,409,081.25) (28,548,920.80)

 เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน  327,515,453.72 191,514,187.01 91,883,523.24 95,000,311.72

  จ่ายช�าระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  - (354,260.00) - -

  จ่ายดอกเบี้ย  (24,278,885.95) (25,396,767.01) (13,046,677.53) (14,060,642.97)

  จ่ายภาษีเงินได้  (69,057,633.10) (49,897,902.45) (29,081,072.16) (14,255,779.77)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  234,178,934.67 115,865,257.55 49,755,773.55 66,683,888.98
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

 จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (36,276,214.16) 59,035,166.15 (6,002,947.46) 16,645,067.89

 เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  (21,485,231.69) (9,762,725.03) (861,113.49) (263,492.44)

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

 เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (13,000,000.00) (16,000,000.00) (17,000,000.00)

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

 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (41,326,339.36) (58,115,781.12) (20,089,695.36) (20,701,842.74)

 เงินปันผลจ่าย  (30,953,098.13) (45,167,550.65) (25,546,223.30) (34,487,403.32)

 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย  - 300.00 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (110,040,883.34) (54,010,590.65) (35,499,979.61) (35,807,670.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  28,167,663.60 1,300,783.71 17,006,393.05 (1,336,738.90)

เงินสดลดลงจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - (2,031,097.71) - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  46,068,346.01 17,900,682.41 18,955,625.10 1,949,232.05

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน

 ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน  46,419,328.01 1,549,766.35 2,204,672.90 450,000.00

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการขาย

 สินทรัพย์ระหว่างปี  - - - 18,999,231.45

 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี  585,397.00 (48,032.30) 548,482.00 (48,032.30)

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (4,070,128.58) 5,139,286.37 (4,008,157.28) (7,059.74)

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 36,400,000.00 24,200,000.00

 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (27,500,000.00) (35,600,000.00)

 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (25,976,571.21) (35,580,000.00) (25,976,571.21) (35,580,000.00)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - - 1,396,174.46

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - - (9,999,700.00)

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน  - - 22,954,278.64 13,219,906.67

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร  (68,351,312.72) (52,488,303.49) (4,237,616.18) (801,070.42)

 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,008,000.00) (1,820,000.00) (962,000.00) (1,820,000.00)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,435,624.78 24,195,133.93 1,498,617.03 12,778,791.76

 เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  - - 4,582,048.11 -

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (95,970,387.73) (60,553,883.19) 2,750,599.11 (32,212,957.27)
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ท�าข้ึนเพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ

จดัท�ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บรษิทัได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดย

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐาน

มาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่างๆทีผู่บ้รหิารมคีวามเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมน้ัน ซึง่ไม่อาจอาศยัข้อมลูจาก

แหล่งอืน่และน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนดจ�านวนสนิทรพัย์และหนีสิ้นนัน้ๆ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ข้อสมมตฐิานต่อมลูค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างสม�า่เสมอ การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบันทกึใน

งวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดใน

อนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

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 2561 2560

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

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด ไทย สวนสนุกและธีมปาร์ค 100.00 100.00

ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

 งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้นอยู่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก 

บริษัทฯ มีอ�านาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว

 ส่วนของผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัย์สทุธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีไ่ม่ได้เป็นของบรษิทัฯ และ

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

150 151รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)



มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า

เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบัิตนิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ

การเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีารเปล่ียนแปลงหลกัการ

ส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยว

    กับบริการโฆษณา

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดย

กจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ�านวนเงนิที่สะท้อนถงึสิ่งตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธิได้รับจากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้ส่งมอบ

ให้แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพินจิและพิจารณาข้อเทจ็จรงิและเหตกุารณ์ทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมดในการพจิารณาตามหลกัการใน

แต่ละขั้นตอน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม

บริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดที่ถือปฏิบัติ

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2563

 ในปี 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ

การตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการ

เงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล

ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

เครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ

บัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษัิทย่อยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงนิในปีท่ีเร่ิมน�ามาตรฐานกลุม่ดงั

กล่าวมาถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ รายได้จากงานที่เสร็จ

แล้วและยังไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า

 รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานท่ีรับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ โดยถือตามสัดส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับต้นทุน

ประมาณของงานนั้นๆ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุนในงบก�าไรขาดทุน

 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้างดูแลงานด้านติดตั้ง ภาพ แสง เสียง และเอฟเฟคต่างๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

 รายได้จากการให้เช่า รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 รายได้จากการบริการรับจ้างท�าสไลด์ มัลติวิชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า

 ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างท�า

 ต้นทุนการให้บริการของงานที่แล้วเสร็จ บันทึกโดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลดและเงินที่ได้รับคืน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจ�าที่มี

วันครบก�าหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่าจ�านวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการ

เก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงนิแสดงมลูค่าตามยอดคงค้างสุทธ ิหกัด้วยดอกเบีย้รบัรอตดับญัชีและรายได้ค่าบรกิารทีเ่ก่ียวข้องรอตดับัญชแีละ

หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

งานระหว่างท�า

 ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างท�า โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลด หรือมูลค่าสุทธิ

ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

เงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงนิลงทนุในการร่วมค้า แสดงตามวธีิส่วนได้เสยีในงบการเงนิรวมและแสดงตามวธิทีนุหักค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี ในงบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษิทัได้แสดงยอดคงเหลือของค่าความนยิมตดิลบทีเ่กดิจากการซือ้เงนิลงทนุในบรษัิทย่อยแห่งหนึง่เป็น “ส่วนลดมลูค่าเงนิลงทุน” ในส่วน

ของผู้ถือหุ้น โดยจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่ ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยวิธ ี

ราคาตลาด

 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 ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบบัญชี และปรับปรุง

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

นวัตกรรมใหม่ที่มีการซื้อในระหว่างปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

 กลุม่บริษทัตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสนิทรพัย์

นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรัพย์นัน้เกดิการด้อยค่า กลุม่บริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่าย

และวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของกลุ่มบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ตัวหนังสือ ลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์ภาพ และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี

สัญญาเช่าการเงิน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผูเ้ช่าทรพัย์สิน จะถกูจัดเป็นสญัญาเช่าการเงนิ  

สญัญาเช่าการเงินถกูบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสัญญาเช่า  

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงที่

ต่อหนี้สินคงค้าง ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่จัดหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินนั้น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรัพย์สนิจดัเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน 

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 โครงการสมทบเงิน

 กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของพนักงาน โดย

การประมาณจ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะได้รบัจากการท�างานให้กบักลุม่บรษัิทตลอดระยะเวลาท�างานถงึปีทีเ่กษยีณอายงุาน

ในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมลูค่าปัจจบุนั อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น การประมาณการหนีส้นิดงักล่าวค�านวณตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภัยโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method)

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะ

รบัรูท้นัทใีนก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน ส่วนผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

ประมาณการหนี้สิน

 กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกดิภาระผกูพนัในปัจจบุนัตามกฎหมายหรือจากการอนมุาน

อันเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตี ภาระผูกพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ต้องสญูเสยีทรพัยากรเพือ่จ่ายช�าระภาระผกูพันและสามารถประมาณ

การจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน
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ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลัก

เกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 กลุม่บรษิทับนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับัญชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมี

ก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 กลุม่บรษัิทจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีทกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรบัลดมลูค่าตาม

บญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษัิทฯ จะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชท้ัีงหมดหรอื

บางส่วนมาใช้ประโยชน์

 กลุม่บรษิทัจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงั

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตรา

ต่างประเทศที่มียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดัง

กล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

 ล�าดบัช้ันของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วัดมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นในงบการเงนิแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภท

ของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรต่อหุน้ข้ันพ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี ด้วยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักทีอ่อกจ�าหน่ายและช�าระแล้วระหว่างปี

เครื่องมือทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

ลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสนิค้าคง

เหลอืนัน้ โดยค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบั พจิารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกตขิองธรุกจิหกัด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสนิค้า

นั้น และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารใช้งานและมลูค่าซากเมือ่เลกิใช้งานของ

อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

 นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหาก

คาดว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคืนต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกับการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

 ในการพิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า บริษัทฯประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมค้าด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าคาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่งถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดที่

ก�าหนดโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงินที่สะท้อนแผนทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมค้า โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการค�านวณหามูลค่าดังกล่าวคืออัตราการเติบโต และอัตราส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย โดยมูลค่าที่ได้

จากประมาณการทางการเงินดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนือ่งจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทนุ ภาวะ

อุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน

ต่างๆในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อัตรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเมื่อฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้อง

ร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้อง

เสียไปในอนาคต

ค่าความนิยม

 ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของค่าความนยิม ณ วนัทีไ่ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการก

ระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ

ค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

156 157รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)



5. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรือมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ดังนี้

    ถือหุ้นอัตราร้อยละ

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 2561 2560

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 มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย 69.99 69.99

บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด บริษัทย่อย 100.00 100.00

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด การร่วมค้า 39.29 39.29

บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -

 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญ

และ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ และบุคคลและกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริษัทฯ มีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวามคม 2561 และ 2560 ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

บริษัทย่อย

 รายได้จากการบริการ - - 611 2,226

 รายได้เงินปันผล - - 19,816 26,640

 รายได้อื่นๆ - - 8,009 15,954

 ดอกเบี้ยรับ - - 7,700 8,453

 ต้นทุนบริการ - - 98,290 67,212

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - 2,507 1,976

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 146 82

กิจการร่วมค้า

 รายได้จากการบริการ 251 12,788 - -

 ต้นทุนบริการ 400 - 200 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 รายได้จากการบริการ 3,052 12,305 - -

 ต้นทุนบริการ - 13,370 - 13,370

 บริษัทฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกก�าไรและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,206,546.94 57,668,837.85 30,494,380.25 28,728,648.03

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 1,256,590.15 1,121,364.00 431,176.36 408,072.00

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ 63,463,137.09 58,790,201.85 30,925,556.61 29,136,720.03

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - - 200

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 30,656 33,612 8,025 8,025

 บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด 1,888 - - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,544 33,612 8,025 8,225

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,124) (4,400) (1,605) (1,239)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 26,420 29,212 6,420 6,986

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 7,263 5,297

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 5,779 3,709

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - 1,131 1,760

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - 5 -

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

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 1,512 14,178 12,251

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 2 -

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 204 204 204 204

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 204 204 206 204

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (204) (204) (204) (204)

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 2 -
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 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 9,500 13,600

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

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 8,606 7,645

รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 22,103 25,242

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - 14,417 18,999

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 14,417 18,999

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 71,000 76,000

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 11,100 12,500

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด - - 7,600 14,600

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - 4,500 -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 94,200 103,100

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 61,557 35,580 61,557 35,580

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 61,557 35,580 61,557 35,580

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน

 เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี (20,826) - - -

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 38,950 33,799 59,776 33,799

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่

เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 103,100 91,700

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 27,500 35,600

 ลดลงระหว่างปี - - (36,400) (24,200)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 94,200 103,100

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจการร่วมค้า

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 35,580 - 35,580 -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 25,977 35,580 25,977 35,580

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 61,557 35,580 61,557 35,580

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน

 เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี (20,826) - - -

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,781) (1,781) (1,781) (1,781)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 38,950 33,799 59,776 33,799

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

ส�าหรับกิจการร่วมค้า

 บริษัทหยุดรับรู้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า เมื่อค้างช�าระดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน

 ในระหว่างปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้แจ้งความเกี่ยว

กับเช็คคืน เพื่อให้กิจการร่วมค้า ช�าระเงินค่าลูกหนี้การค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนในการ

ร่วมค้ากับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนกับบริษัท เนื่องจากได้กระท�าละเมิดต่อบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ หลงเชื่อเข้าไปลงทุนและให้เงินกู้ยืมแก่

บริษัทร่วมค้า ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้ก่อนการร่วมลงทุน และสัญญาร่วมทุน ผู้บริหารและทนายความของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริง

ตามทีก่ล่าวข้างต้น และคาดว่าบรษัิทมโีอกาสในการชนะคด ีและปัจจบุนับรษิทัทีจ่ะถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดนีีม้ทีรัพย์สนิเพียงพอส�าหรับการร่วมกัน

ชดใช้ค่าเสยีหายท้ังหมดให้กบับรษัิทฯ ผูบ้รหิารเชือ่ว่าผลสดุท้ายของคดคีวามจะไม่เกดิความเสยีหายแก่กลุม่บรษิทัเกนิกว่าค่าเผือ่ทีก่ลุม่บรษิทัได้

บันทึกไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 23,098 8,370

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 5,426 7,485

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 4,672 3,325

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด 321 - - -

 รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 321 - 33,196 19,180

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - - 980

 รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 980

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 164 164

 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 164 164

ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - - 13

 รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 13

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด

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

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 3,000

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย (อัตราดอกเบี้ย 5% - 8.125% ต่อปี)

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 3,000 -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 13,000 7,000

 ลดลงระหว่างปี - - (16,000) (4,000)

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - 3,000

 กรรมการ

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - - -

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 13,000 - 13,000

 ลดลงระหว่างปี - (13,000) - (13,000)

 ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - - 3,000

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินสดในมือ 313,065.00 342,000.00 70,000.00 70,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 40,704,019.90 14,630,503.69 18,833,075.33 1,840,534.28

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 5,051,261.11 2,928,178.72 52,549.77 38,697.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,068,346.01 17,900,682.41 18,955,625.10 1,949,232.05
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,543,776.99 33,611,611.40 8,025,000.00 8,225,197.00

 ลูกหนี้การค้าอื่น 298,354,201.58 335,768,237.72 140,149,330.39 151,044,763.04

รวมลูกหนี้การค้า 330,897,978.57 369,379,849.12 148,174,330.39 159,269,960.04

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,198,706.91) (30,300,869.70) (1,742,172.08) (17,014,416.02)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 318,699,271.66 339,078,979.42 146,432,158.31 142,255,544.02

ลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้อื่น 5,385,336.51 6,759,868.56 4,820,196.91 5,059,615.26

 ลูกหนื้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 1,512,385.00 14,178,009.40 12,251,397.19

 เงินล่วงหน้าพนักงาน 3,257,889.36 4,921,026.42 1,543,459.00 1,718,011.31

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,791,877.87 3,814,337.29 1,227,961.55 1,548,982.00

 เงินมัดจ�าซื้อสินค้า 418,631.52 633,491.79 - -

 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 8,328,554.45 8,544,522.03 4,792,659.18 4,149,313.75

 ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 204,109.58 204,109.58 205,779.10 204,109.58

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 378,996.71 1,881,324.54 - 109,746.12

 อื่นๆ  1,733,935.71 967,149.56 606,186.62 424,445.90

รวมลูกหนี้อื่น 23,499,331.71 29,238,214.77 27,374,251.76 25,465,621.11

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (250,784.58) (720,240.58) (250,784.58) (250,784.58)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 23,248,547.13 28,517,974.19 27,123,467.18 25,214,836.53

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 341,947,818.79 367,596,953.61 173,555,625.49 167,470,380.55

 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 447,778.95 354,341.20 - 200,197.00

 เกินก�าหนดช�าระ

  ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 84,556.75 14,794,335.75 - 5,350,000.00

  ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน - 8,465,847.89 - -

  เกิน 12 เดือน 30,407,441.29 9,997,086.56 8,025,000.00 2,675,000.00

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 1,604,000.00 - - -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 32,543,776.99 33,611,611.40 8,025,000.00 8,225,197.00

ลูกหนี้การค้าอื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 116,222,342.48 193,661,121.10 43,478,167.26 99,771,792.45

 เกินก�าหนดช�าระ

  น้อยกว่า 3 เดือน 59,724,752.46 75,141,328.60 26,135,960.76 8,537,759.43

  ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 27,459,280.78 4,838,487.24 26,165,945.03 1,035,632.34

  ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 5,981,613.29 3,691,548.15 250,527.13 -

  เกิน 12 เดือน 7,593,085.23 23,831,966.88 563,191.66 13,196,153.79

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ - อื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดการเรียกเก็บ 60,016,836.82 26,891,299.45 40,064,048.02 20,996,909.45

 เกินก�าหนดการเรียกเก็บ

  น้อยกว่า 3 เดือน 8,693,558.24 109,140.00 1,899,058.24 -

  ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 4,143,010.19 4,599,798.00 150,760.20 4,599,798.00

  ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 7,644,250.00 92,000.00 1,304,500.00 92,000.00

  เกิน 12 เดือน 875,472.09 2,911,548.30 137,172.09 2,814,717.58

รวมลูกหนี้การค้าอื่น 298,354,201.58 335,768,237.72 140,149,330.39 151,044,763.04

 รวม  330,897,978.57 369,379,849.12 148,174,330.39 159,269,960.04

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (12,198,706.91) (30,300,869.70) (1,742,172.08) (17,014,416.02)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 318,699,271.66 339,078,979.42 146,432,158.31 142,255,544.02
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8. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะได้รับ 6,000,000.00 6,000,000.00

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (1,019,126.97) (1,417,951.89)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 4,980,873.03 4,582,048.11

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะได้รับ 10,154,000.00 16,154,000.00

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (717,689.69) (1,736,816.66)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 9,436,310.31 14,417,183.34

 เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2560 บรษิทัฯ ได้ตกลงท�าสญัญาขายอปุกรณ์ในการด�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. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

สินค้าส�าเร็จรูป 819,235.70 952,926.89 - -

งานระหว่างท�า 7,222,755.47 21,074,957.98 5,007,210.31 10,215,878.41

รวมสินค้าคงเหลือ 8,041,991.17 22,027,884.87 5,007,210.31 10,215,878.41

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

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ 7,179,608.61 21,165,502.31 5,007,210.31 10,215,878.41
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 ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 2561 2560

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหว่างปี 33,730,618.31 38,900,392.58

ตัดก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า (2,979,359.74) (2,640,796.82)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 30,751,258.57 36,259,595.76

 ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 2561 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 461 179

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 48,260 28,632

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 214,465 254,614

หนี้สินหมุนเวียน  127,766 209,242

หนี้สินไม่หมุนเวียน 188,432 41,335

 หน่วย : พันบาท

 2561 2560

งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายได้รวม   5,760 14,139

ขาดทุนสุทธิ   (85,778) (82,360)

 การกระทบยอดข้อมูลสรุปทางการเงินข้างต้น ไปมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 2561 2560

สินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า (53,012) 32,848

สัดส่วนการถือหุ้นในการร่วมค้า (ร้อยละ) 39.2857% 39.2857%

ส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมค้า (20,826) 12,904

หัก ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า (21,603) (24,582)

มูลค่าตามบัญชีของมูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (42,429) (11,678)
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 ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ร้อยละ 3.01 ท�าให้เหลือเงินลงทุนอยู่ร้อยละ 56.99 กลุ่ม

บรษิทัได้รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนจ�านวน 300,000 บาท ส่วนขาดของมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรัพย์สทุธติามสัดส่วนการถอืหุน้จ�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

 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% 5,841 13,903

บริษัทย่อยอื่น ไทย 0.01% - 60.01% 6,186 3,894

รวม     12,027 17,797

 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด บริษัทย่อยอื่น รวม

 2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 43,769 40,414 202,381 229,174 246,150 269,588

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,460 19,674 484,993 499,151 512,453 518,825

หนี้สินหมุนเวียน (43,473) (37,557) (335,564) (380,338) (379,037) (417,895)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (6,769) (4,290) (82,661) (98,686) (89,430) (102,976)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 13,903 12,241 3,894 378 17,797 12,619

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

รายได้  189,843 178,551 740,722 893,237 930,565 1,071,788

ก�าไรสุทธิ (ขาดทุน) ส�าหรับปีส่วนของ

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 5,841 8,005 6,186 (626) 12,027 7,379

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส่วนของ

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - - - - - -

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)

 กิจกรรมด�าเนินงาน 8,742 12,833 175,718 49,892 184,460 62,725

 กิจกรรมลงทุน 1,018 10,399 (60,340) (29,116) (59,322) (18,717)

 กิจกรรมจัดหาเงิน (5,439) (17,000) (108,538) (22,975) (113,977) (39,975)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,321 6,232 6,840 (2,199) 11,161 4,033

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

 ณ วันที่ จัดประเภท ณ วันที่

 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น รับเข้า โอนออก ตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2561

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 290,539,307.46 845,000.00 - - 762,321.54 290,621,985.92

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 58,163,428.60 480,527.48 - - - 58,643,956.08

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 538,103.74 - - - - 538,103.74

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 667,083,988.39 83,992,581.06 - - 3,523,345.74 747,553,223.71

 เครื่องใช้ส�านักงาน 74,851,606.44 870,578.31 - - - 75,722,184.75

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 4,426,331.86 316,054.71 - - 1,168,713.80 3,573,672.77

 ยานพาหนะ 31,102,405.26 10,851,467.28 - - 4,836,890.20 37,116,982.34

 วัสดุ - หลอดไฟ 2,396,382.71 1,822,109.11 - - 1,985,932.49 2,232,559.33

 วัสดุอื่น 1,576,231.57 16,177,720.58 - - 14,501,361.97 3,252,590.18

รวม    1,341,129,309.10 115,356,038.53 - - 26,778,565.74 1,429,706,781.89

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร 77,683,072.02 12,248,079.29 - 6,431,778.58 158,944.04 83,340,428.69

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 21,648,337.70 7,859,828.26 9,971,317.61 - - 39,479,483.57

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 265,738.97 96,006.87 - - - 361,745.84

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 534,817,578.85 70,413,521.72 - 3,539,539.03 3,523,165.74 598,168,395.80

 เครื่องใช้ส�านักงาน 63,562,664.78 8,483,242.60 - - - 72,045,907.38

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,814,072.34 560,628.42 - - 1,168,648.80 2,206,051.96

 ยานพาหนะ 23,056,300.25 3,464,900.02 - - 4,392,403.36 22,128,796.91

รวม    723,847,764.91 103,126,207.18 9,971,317.61 9,971,317.61 9,243,161.94 817,730,810.15

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 3,843,122.59 50,727.15 - - - 3,893,849.74

ราคาตามบัญชีสุทธิ 613,438,421.60     608,082,122.00

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ�านวน 103.13 ล้านบาท และ 105.19 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้บันทึก

ไว้ในงบก�าไรขาดทุนรวม
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�านวน 

498.08 ล้านบาท และจ�านวน 392.13 ล้านบาท ตามล�าดับ

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

 ณ วันที่ จัดประเภท ณ วันที่

 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น รับเข้า โอนออก ตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

 ที่ดิน  390,000.00 - - - - 390,000.00

 อาคาร 75,293,248.20 845,000.00 - - 762,321.54 75,375,926.66

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 35,208,758.78 70,000.00 - - - 35,278,758.78

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 49,836,587.48 2,670,326.78 - - 6,500.00 52,500,414.26

 เครื่องใช้ส�านักงาน 14,249,044.02 137,220.00 - - - 14,386,264.02

 ยานพาหนะ 9,146,941.14 3,268,224.30 - - 3,877,210.30 8,537,955.14

รวม    184,124,579.62 6,990,771.08 - - 4,646,031.84 186,469,318.86

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร 20,649,919.90 3,772,638.47 - 6,024,730.62 158,944.04 18,238,883.71

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 15,238,819.10 7,050,363.33 9,564,269.65 - - 31,853,452.08

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 48,369,180.58 1,679,942.63 - 3,539,539.03 6,499.00 46,503,085.18

 เครื่องใช้ส�านักงาน 10,818,453.42 2,751,306.27 - - - 13,569,759.69

 ยานพาหนะ 7,651,665.00 679,913.14 - - 3,432,728.46 4,898,849.68

รวม    102,728,038.00 15,934,163.84 9,564,269.65 9,564,269.65 3,598,171.50 115,064,030.34

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2,998,198.88     2,998,198.88

ราคาตามบัญชีสุทธิ 78,398,342.74     68,407,089.64

 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ�านวน 15.93 ล้านบาท และ 17.48 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้บันทึก

ไว้ในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�านวน 

53.69 ล้านบาท และ จ�านวน 51.21 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

  ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วันที่

  1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

 ค่าลิขสิทธิ์ 229,497.54 - - 229,497.54

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

 โปรแกรมระหว่างพัฒนา 1,820,000.00 1,008,000.00 - 2,828,000.00

รวม   12,747,757.72 1,008,000.00 - 13,755,757.72

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าลิขสิทธิ์ 124,043.34 52,446.19 - 176,489.53

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,755,910.98 2,022,315.02 - 8,778,226.00

รวม   6,879,954.32 2,074,761.21 - 8,954,715.53

ราคาตามบัญชีสุทธิ 5,867,803.40   4,801,042.19

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ณ วันที่

  1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

 โปรแกรมระหว่างพัฒนา 1,820,000.00 962,000.00 - 2,782,000.00

รวม   1,820,000.00 962,000.00 - 2,782,000.00

ราคาตามบัญชีสุทธิ 1,820,000.00   2,782,000.00

 ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส�าหรับงบการเงินรวม จ�านวน 2.07 ล้านบาท รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน
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14. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ
 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปีมีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

   การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  ณ วันที่ 1  ก�าไรขาดทุน ณ วันที่ 31

  มกราคม 2561 ก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4,094 (3,037) - 1,057

 ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 173 - - 173

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 768 - - 768

 ประมาณการภาระผูกพัน -

 ผลประโยชน์พนักงาน 5,414 614 - 6,028

 ประมาณการหนี้สิน 360 - - 360

 ค่าเสื่อมราคาวัสดุสิ้นเปลือง 312 59 - 371

 ค่าเสื่อมราคา - 910 - 910

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 28,950 - - 28,950

 ค่าเสื่อมราคา 1,454 (1,454) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 6,972 (2,914) - 4,058

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 26,256 (2,915) - 23,341

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)

  ณ วันที่ 1  ก�าไรขาดทุน ณ วันที่ 31

  มกราคม 2561 ก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,183 (3,183) - -

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 600 - - 600

 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,570 128 - 1,698

 ประมาณการหนี้สิน 360 - - 360

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 5,713 (3,055) - 2,658

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,782 66,298 24,225 59,387

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี 18,356 13,260 4,845 11,877

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 11,652 5,539 10,737 2,688

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (2,946) (2,067) (253) (357)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - - (3,963) (5,328)

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย (10,393) (1,380) - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 6,746 7,780 - -

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 1,956 2,729 - -

ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึกในอดีต

 ขาดทุนทางภาษี (1,135) (2,608) - (2,189)

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า (596) (528) - -

ปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 3,184 - 3,183 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,824 22,725 14,549 6,691

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 29% 34% 60% 11%

 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน 10.57 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ายังมี

ความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จึงไม่พิจารณารับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี

 กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 78,765,644.15 75,852,530.57 63,118,806.47 56,998,608.80

เงินมัดจ�า 10,115,961.60 11,953,667.67 8,194,772.44 10,330,540.29

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 88,881,605.75 87,806,198.24 71,313,578.91 67,329,149.09
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินเบิกเกินบัญชี 45,298,782.57 61,474,884.67 17,840,862.22 33,932,482.11

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง 17,544,335.35 45,949,467.70 5,073,485.35 8,312,784.26

 หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (151,412.44) (128,380.05) (54,835.93) (64,964.82)

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - สุทธิ 17,392,922.91 45,821,087.65 5,018,649.42 8,247,819.44

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 198,600,000.00 190,202,101.41 163,600,000.00 150,200,000.00

 หัก ส่วนลดตั๋วสัญญาใช้เงิน (1,056,943.26) (987,097.35) (751,883.70) (669,726.15)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สุทธิ 197,543,056.74 189,215,004.06 162,848,116.30 149,530,273.85

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 260,234,762.22 296,510,976.38 185,707,627.94 191,710,575.40

 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 2561 2560

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 581.0 611.3

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 313.0 303.0

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย 

Market Rate ถึง MOR ซึ่งค�้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ บางท่าน และการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ 

และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 321,000.00 - 33,195,594.76 19,179,682.30

 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 114,773,250.10 122,662,057.13 48,655,661.42 52,253,964.40

รวมเจ้าหนี้การค้า 115,094,250.10 122,662,057.13 81,851,256.18 71,433,646.70

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 เจ้าหนี้อื่น 2,286,532.03 4,314,014.90 758,966.36 2,167,652.50

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 17,448,307.74 30,403,318.37 1,416,119.15 16,050,071.62

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 5,621,130.41 3,099,445.65 3,276,334.03 1,424,342.99

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 12,739.73

 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 593,422.00 8,025.00 556,507.00 8,025.00

 รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 7,535,180.17 13,329,981.31 2,668,886.60 3,309,641.46

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 3,263,793.02 843,863.47 1,777,355.25 -

 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด 19,144,021.96 20,779,089.40 7,201,592.66 8,032,604.20

 เงินมัดจ�ารับ 2,691,950.43 1,739,548.49 511,171.00 507,031.00

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

 อื่นๆ  5,463,384.24 3,886,698.74 315,576.00 261,348.00

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 65,847,722.00 80,203,985.33 20,282,508.05 33,573,456.50

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 180,941,972.10 202,866,042.46 102,133,764.23 105,007,103.20
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18. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 28,356,065.53 16,557,311.64 1,032,919.65 357,785.08

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (2,731,474.91) (1,683,326.73) (104,725.21) (63,601.01)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 25,624,590.62 14,873,984.91 928,194.44 294,184.07

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 34,424,022.12 19,678,976.64 1,501,902.87 791,197.70

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (1,621,324.48) (1,059,769.61) (61,858.52) (60,702.39)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 32,802,697.64 18,619,207.03 1,440,044.35 730,495.31

ราคาตามบัญชีของ

 อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 78,071,476.30 58,024,482.24 3,473,138.58 1,343,187.69

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง ส�าหรับอุปกรณ์ด�าเนินงาน และยานพาหนะ สัญญาเช่า

ดังกล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.07 ถึง 7.50 ต่อปี

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 69,258,529.08 90,584,868.44 36,608,696.08 36,698,391.44

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (39,424,032.59) (35,497,270.20) (20,884,199.59) (14,260,626.20)

เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 29,834,496.49 55,087,598.24 15,724,496.49 22,437,765.24

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 90,584,868.44 148,700,649.56 36,698,391.44 57,400,234.18

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

 ลดลงระหว่างปี (41,326,339.35) (58,115,781.12) (20,089,695.35) (20,701,842.74)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 69,258,529.09 90,584,868.44 36,608,696.09 36,698,391.44

บริษัทฯ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

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

ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564

บริษัทย่อย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของ

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

เงินต้นทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก�าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 

การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินฝาก

ประจ�าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

20. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

 ของพนักงาน ณ วันต้นปี 27,071,057.00 24,397,404.00 7,851,248.00 7,239,108.00

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 2,282,486.00 2,323,900.00 426,531.00 415,237.00

 ต้นทุนดอกเบี้ย 785,988.00 704,013.00 213,554.00 196,903.00

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (354,260.00) - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

 ของพนักงาน ณ วันสิ้นปี 30,139,531.00 27,071,057.00 8,491,333.00 7,851,248.00

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานได้แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุน
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 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ ณ วันที่ประเมิน มีดังนี้

 (อัตราร้อยละ/ปี)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด 2.62-3.64 2.62-3.64 2.72 2.72

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 3-6 3-6 5 5

อัตรามรณะ 80 80 80 80

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

อัตราหมุนเวียนพนักงาน

 อายุน้อยกว่า 25 ปี 22.92-57.30 22.92-57.30 45.84 45.84

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

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

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

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

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

 อายุตั้งแต่ 55 ปี ถึง 60 ปี 1.91-4.78 1.91-4.78 13 13

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ใน

ระหว่างรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้�าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบั

ลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือ

เป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน หากกฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคับใช้

21. ส�ารองตามกฎหมาย
 เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ได้จดัสรรเงนิจ�านวนอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของก�าไร

สทุธไิว้เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย จนกว่าทนุส�ารองนีเ้ท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายนีจ้ะน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้

22. การจ่ายเงินปันผล
 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปี 2560 ให้

แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 25.55 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยมี

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 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

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระส�าคัญส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ต้นทุนงานบริการ 899.65 839.41 402.11 375.06

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 275.27 270.14 115.53 114.81

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 105.20 107.39 15.93 17.78

ค่าโฆษณา 0.95 1.20 0.72 0.36

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 63.46 58.79 30.93 29.14

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.76 6.18 0.53 3.02
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24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินกิจการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการ และงานบันเทิงต่างๆ ในประเทศไทย รายได้แยกตามส่วนงาน

ทางธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

    หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม

 ธุรกิจ   ธุรกิจติดตั้งวัสดุ  รายการตัด

 รับจัดงาน ธุรกิจเช่าอุปกรณ์ ธุรกิจรับท�าสื่อ และอุปกรณ์ไฟฟ้า สวนสนุก บัญชี ยอดรวม

รายได้

จัดกิจกรรมทางการตลาด

 และการส่งเสริมการขาย 399,641

จัดงานแสดงและนิทรรศการ 106,174

การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 217,247

การบริหารจัดงานแสดงสินค้า

 และนิทรรศการ 20,372

พิพิธภัณฑ์ 53,083

รวม    796,517 486,015 50,625 189,737 27,143 (100,941) 1,449,095

ต้นทุนการให้บริการ       (1,100,353)

ก�าไรขั้นต้น       348,742

รายได้อื่น       9,150

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (12,752)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร       (198,327)

ต้นทุนทางการเงิน       (24,279)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า       (30,751)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       91,783

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (26,825)

ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปี 28,401 33,008 1,149 9,712 (9,848) 2,535 64,958

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       52,931

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ       12,027

           64,958

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 194,479 146,694 17,313 30,359 830 (47,727) 341,948

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 69,682 388,120 33,863 20,957 9,887 85,573 608,082

อื่นๆ   481,446 47,247 4,337 20,582 5,104 (351,824) 206,892

รวมสินทรัพย์ 745,607 582,061 55,513 71,898 15,821 (313,978) 1,156,922

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)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       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

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       36,195

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�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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25. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทฯ ไม่มี

นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดของ กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกัน

 เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ด�าเนินงานที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่ม

บริษัทมีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อย ดังนั้นจึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 กลุม่บริษัทให้สนิเชือ่ทางการค้าแก่ลกูค้าภายหลงัทีไ่ด้ก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่แก่ลกูค้าแต่ละราย และมกีารติดตามการช�าระเงินของลกูหนีก้ารค้า 

อย่างใกล้ชิด ให้ความส�าคัญต่อลูกหน้ีรายท่ีค้างช�าระนานเกินก�าหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายที่ค้างช�าระ 

นานเกิน 365 วัน นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญ

จากการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า

มูลค่ายุติธรรม

 เนือ่งจากสนิทรัพย์ทางการเงนิและหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน และเงนิกูย้มืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตาม

อัตราตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

 กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ

ด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การบริหารจัดการทุน

 นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการด�ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน 

และเพื่อการด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดว่าเป็นผลของ

กจิกรรมการด�าเนนิงานหารด้วยส่วนของผูถื้อหุน้ทัง้หมดโดยไม่รวมส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุและตดิตามระดบัการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อื

หุ้นสามัญ

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ และ

พนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ถงึ 15 ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเล้ียงชีพนีบ้รหิารโดยบรษัิทหลักทรพัย์จดัการ

กองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน 6.37 ล้านบาท และ 5.35 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินรวม และ

จ�านวน 2.85 ล้านบาท และ 2.47 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม 85.6 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา

ที่บอกเลิกไม่ได้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2561 2560 2561 2560

ไม่เกิน 1 ปี 4.41 6.04 1.97 1.94

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.57 1.16 0.07 1.92

รวม   5.98 7.20 2.04 3.86

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระผกูพันทีจ่ะต้องจ่ายช�าระหนี ้กรณทีีล่กูหนีก้ารค้าผดินดัช�าระหนี ้เป็นจ�านวนเงนิ

รวม 17.54 ล้านบาท และ 45.95 ล้านบาท ตามล�าดบั เนือ่งจากได้น�าสทิธเิรียกร้องลกูหนีก้ารค้าดงักล่าว ไปขายลดให้กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่

28. คดีฟ้องร้อง
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาให้กิจการร่วมค้า ชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีจ�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลข

ด�าที่ พ.1453/2560 และกิจการร่วมค้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561  

ซึ่งผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัท และกิจการร่วมค้าเชื่อมั่นว่าท้ายท่ีสุดแล้วกิจการร่วมค้าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจาก

คดีดังกล่าว

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ถูกบริษัทผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง ยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบกับกิจการ 

ร่วมค้าชดใช้ จ�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าท้ายท่ีสุดแล้วบริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายจากผลของคดีความดังกล่าว ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการ 

หนี้สินจากคดีความดังกล่าว

29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด ได้มีมติอนุมัติทุนเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ�านวน  

30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 135 ล้านบาท เป็นจ�านวน 165 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 300,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนเดิม ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยคงเดิม 

ที่ร้อยละ 99.99

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับโอน หุ้นจากบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด จ�านวน 400 หุ้นในราคาทั้งสิ้น 80,000 บาท ท�าให้

สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเป็นร้อยละ 58.99 จาก 56.99

30. การอนุมัติงบการเงิน
 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

184 185รายงานประจำาปี 2561 บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)
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1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 กรรมการ และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายเนติพงษ์ วิจติรเวชการ
 กรรมการ และ
 กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
 กรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

4. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
 และประธานกรรมการ

5. นายชเล คณุาวงศ์
 กรรมการ

6. นายอปุถัมป์ นิสติสขุเจรญิ
 กรรมการ

7. นางสาวจตุพิร ม่ิงขวญัรุง่เรอืง
 กรรมการผูจ้ดัการ

8. นายมงคล ศลีธรรมพทิกัษ์
 กรรมการผูจ้ดัการ 

9. นางสาววรรณา 
 อศิรางกรู ณ อยธุยา
 กรรมการผูจ้ดัการ

10. นางสาวธนภร เพช็รล้วน

11. นางสาวชนัษา เดมิสมบูรณ์
 กรรมการผูจ้ดัการ

12. นางสาวปิยะมาตร์ 
 ยงศริิชยัสกลุ
 เลขานุการบรษัิท

13. นางสาวนันทยิา โสวะภาสน์
 ผูจ้ดัการบัญชอีาวโุส

    สดัส่วน ความสัมพนัธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ชือ่-สกุล อาย ุ คณุวฒุทิางการศกึษา ในบรษิทั  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 28 ธ.ค. 61 และผูบ้รหิาร

    สดัส่วน ความสัมพันธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ช่ือ-สกลุ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ในบริษัท  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 28 ธ.ค. 61 และผู้บรหิาร

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ  ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธรุกิจ
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- ปรญิญาโทด้านการจดัการ
 สถาบันบณัฑติบรหิารธรุกจิ
 (ศศินทร์) 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- National Director 
 Conference 2016
- Director Forum 2/2015
- RCL 1/2015
- AACP 17/2014
- RMP 1/2013
- Risk Resilience 2/2013
- CNBC 3/2013
- R-Forum 1/2013
- DTT 1/2013
- AGM 1/2013
- NDC 1/2013
- DBT 1/2013
- HRP 2/2012
- QFR 1/2006
- DAP 1/2004 
- ACP 2/2004 
- DCP 17/2002

- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย
 มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย
 มหาวิทยาลยัชคิาโก
- DAP 143/2017

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

240,000 หุน้
(0.094%)

ไม่มี

ไม่มี

64,548,932 หุ้น
(25.267%)

ไม่มี 

39,670,000 หุ้น 
(15.529%)

6,250 หุ้น
(0.002%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

25 หุ้น
(0.00001%)

125 หุ้น
(0.00005%)

-

-

-

พีน้่อง
(นายชเล 
คณุาวงศ์)

พีน้่อง 
(นายเสรมิคณุ 

คณุาวงศ์)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2546-ปัจจบุนั

2550-ปัจจบุนั

2547-ปัจจบุนั 

2544-ปัจจบุนั

2551-ปัจจบุนั

2543-ปัจจบุนั

2559-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
2561-ปัจจบุนั
2558-2559

2558

2557-2558
2554-2557

2546–ปัจจบัุน

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

2557–ปัจจบัุน
2560-ปัจจบัุน
2558-ปัจจบัุน
2557-ปัจบัุน
2557-ปัจบัุน
2557-ปัจจบัุน
2533-ปัจจบัุน

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

2555-ปัจจบัุน
2550-2555

2556-ปัจจบัุน
2547-2556

2558-ปัจจบัุน
2550-2557

2560-ปัจจบัุน

2558-2559

2560-ปัจจบัุน

2558-2559

2559–ปัจจบัุน
2552–ปัจจบัุน

2558-ปัจจบัุน

- กรรมการอสิระ ประธานคณะ
 กรรมการตรวจสอบ 
 และประธานคณะกรรมการ
 บรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระและกรรมการ
 ตรวจสอบ
- กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการคณะกรรมการสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 
 และประธานคณะกรรมการ
 บรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ
 ประธานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ
 และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ

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

- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการอสิระ 
 และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอสิระ
- ทีป่รึกษา
- ทีป่รึกษา
- กรรมการ

- ประธานกรรมการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

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

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
 
- 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
- เลขานุการบรษัิท

- ผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ท่าเรอืราชาเฟอร์รี่ 

- บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอนิดัสตรี้

- บมจ. ศภุาลยั 

- บรษัิท เซยีร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั

- บรษัิท จดัหางาน เดอะบิลเลีย่น 
 โซลช่ัูน จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บรษัิท ไอเอชเอส ท้องหนัน จ�ากัด
- บรษัิท ท้องหนัน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษัิท คาวาลลิโน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษัิท เทวาลัย จ�ากดั
- 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�ากัด
- บรษัิท มาลยัวนา ฮลิส์ จ�ากดั
- บรษัิท มาลยัวนา บชี คลับ จ�ากดั
- บรษัิท มาลยัวนา รสีอร์ท จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ศรตีรงั
- บมจ. เบอร์ล่ียคุเกอร์
- บรษัิท บ้านปอิูนฟิเนอรี ่จ�ากดั
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย 
 ดสิทริบวิชัน่ จ�ากดั
- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ�ากดั
- บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ�ากดั

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

เอกสารแนบ 1 

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- DAP 10/2004

- ปรญิญาเอก ปรัชญา
มหาวิทยาลยั Ohio State
 สหรัฐอเมรกิา
- DAP 111/2014

- ปรญิญาตรี 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ออกแบบอตุสาหกรรม
  จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั

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

- ปรญิญาตร ีนเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 มหาวิทยาลยัพายัพ

- ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรม
 ภายใน สถาบันเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร
 ลาดกระบัง

- ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตร์
 บัณฑติ มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

- ปรญิญาตร ีนเิทศศาสตร์บญัฑติ 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

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

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ
 (การบัญช)ี มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
- CPD

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บรษัิท อเิมจิเนยี จ�ากัด
- บรษัิท มวิส์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด
- บรษัิท โมเมนตัม เอส จ�ากดั
- บรษัิท เอก็โปซช่ัิน เทคโนโลยี
- บรษัิท พเีอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั
- บรษัิท ดอิายส์ จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บรษัิท อเิมจิเนยี จ�ากัด
- บรษัิท มวิส์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด
- บรษัิท โมเมนตัม เอส จ�ากดั
- บรษัิท พเีอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั
- บรษัิท ดอิายส์ จ�ากดั
- บรษัิท องศาสถาปนกิ จ�ากดั

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

- บมจ. ซเีอม็โอ 
- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ซเีอม็โอ
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เอกสารแนบ 1.2

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่

และบริษัทย่อยของกลุ่มคณุาวงศ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

   บริษัทย่อย

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

    ซีเอ็มโอ เอส. คิวบิค พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โปซิชั่น โมเมนตัม มิวส์ อิเมจิเนีย

     (“บรษิทัใหญ่”) เซ็นเตอร์  เทคโนโลยี เอส คอร์ปอเรชั่น 

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

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

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

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

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

 6. นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ  //       

 7. นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล  ///       

 8. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี  ///       

 9. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง  ///       

 10. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์  ///       

 11. นางสาววรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา  ///       

 12. นางสาวธนภร เพ็ชรล้วน  ///

 13. นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์  ///   

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

ชื่อ - นามสกุล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม

 
รายชื่อกรรมการ

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

    พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โปซิชั่น  โมเมนตัม เอส มิวส์ อิเมจิเนีย บายอน ซีเอ็ม ซีเอ็มโอ

    เซ็นเตอร์ เทคโนโลยี  คอร์ปอเรชั่น  ออร์กาไนเซอร ์ 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. นายโก ซู ซิง        //, ////

 11. นายคาล จามรมาน        //, ////

 12. นางสาวชอง ลี เม        //, ////

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

 *อยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบริษัท

เอกสารแนบ 2 
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