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ในปี 2562 นบัเป็นเกียรต ิและเป็นความภาคภมูใิจสงูสดุในชวีติพนกังานเครือซเีอม็โอทีไ่ด้มโีอกาสท�างาน  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยงานแรก บริษัทฯ เป็นผู้อ�านวยการผลิต  

การจดัแสดงแสง เสยีง และม่านน�า้ ชดุ “แสงแห่งพระมหากรณุาธคิณุอบอุ่นหล้า” ในงานมหรสพสมโภช  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562  

ณ ท้องสนามหลวง เป็นการประดับไฟครั้งแรกบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ที่ท้องสนามหลวง 

เปลี่ยนพื้นที่สนามหลวงให้กลายเป็นทุ่งดอกไม้และต้นไม้ไฟแอลอีดีสีสันต่างๆ มากมาย นับหมื่นดวง  

สว่างไสวเป็นประกายระยิบระยับ พร้อมยังได้จัดโชว์ม่านน�้าและน�้าพุความยาวกว่า 40 เมตร  

ชมเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยาสายน�้าแห่งชีวิต และพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล 

ไปยังพสกนิกรไทยท่ัวประเทศ ให้มีความสงบสุข ร่มเย็น ซึ่งการแสดงชุดนี้ ได้รับความสนใจ และ 

ค�าชื่นชม เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าชมงานเป็นจ�านวนมาก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมในนิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยบริษัทฯ 

รบัผดิชอบในการจดัแสดงม่านน�า้ ประกอบแสง เสยีง สือ่ผสม เฉลมิพระเกียรตฯิ ชดุ “ม่านธาราลอืขจร 

เฉลิมราชย์องค์ราชัน” ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์ในอีเว้นท์ใหญ่ๆ  

หลายงาน ทัง้ในกลุม่งาน Entertainment เช่น งานคอนเสร์ิต, งานปาร์ตี ้และโชว์บซิต่างๆ ตลอดไปจนถงึ  

Marketing Event มีการจัดงานมหกรรมใหญ่ๆ ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการบูธ ในงาน

มหกรรมทางการเงิน Money Expo, การบริหารจัดการงาน HomePro Expo, การบริหารจัดการบูธ  

ในงาน Motor Show ตลอดจนงานจัดกิจกรรมโปรโมทสินค้า ทั้งในกลุ่มธุรกิจเครื่องส�าอางค์สกินแคร์, 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจรถยนต์ ทั้งนี้ ยังรับงานส่งท้ายปีได้จัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่

หลายแห่งทั่วประเทศ จากการท�างานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีเว้นท์  

บวกกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทฯ มีผลงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ

ทัง้นี ้ในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ ได้ตระหนกัถงึอทิธพิลของโลกดจิทิลั จงึพฒันาเครือ่งมอืด้านดจิทิลัในทกุๆ ส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้เปิดหน่วยธุรกิจใหม่ชื่อว่า “CM Digital” ให้บริการ Digital Solutions 

และ Data Management น�าเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยสร้างมิติใหม่ในการจัดงานอีเว้นท์ทุกประเภท 

ครอบคลมุงานจดัประชมุ งานนทิรรศการ ตลอดจนถงึงานพพิธิภณัฑ์และศนูย์การเรยีนรู ้นอกจากนีย้งัให้

บรกิารระบบ Abstract Management System ซึง่เป็นระบบบรหิารจดัการบทคดัย่อวิชาการ ซึง่ระบบนี ้ 

ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference) 

โดยเป็นอกีหนึง่เครือ่งมอืทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัผูท้ีต้่องการน�าเสนอผลงานวจิยั (Submitter) 

ได้น�าเสนอบทคัดย่อวิชาการผ่านระบบ Abstract submission และผู้ประเมิน (Reviewer) สามารถ

ให้คะแนนผ่านระบบ Abstract review ได้อีกด้วย

โดยบริษัทฯ ได้น�าบริการใหม่นี้มาใช้ในงานประชุมทางการแพทย์หัวใจนานาชาติด้านโรคไฟฟ้าหัวใจ 

(The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session (APHRS 2019) ซึ่งประเทศไทย

เป็นเจ้าภาพ จัดไปเมื่อวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 62 งานนี้มีแพทย์โรคหัวใจจากทั่วโลกเดินทางมาประชุม

กว่า 3,500 คน ซึง่ถอืได้ว่าเป็นงานประชมุแพทย์หวัใจคร้ังส�าคญัของประเทศไทย เป็นการแสดงให้ทัว่โลก 

ได้เห็นถึงศักยภาพการจัดงานของประเทศไทย รวมถึงได้กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอีกด้วย 

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ส�าหรับปี 2563 เป็นปีที่เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์ เอเจนซี่ อันดับ 1  

ของประเทศท้ังในแง่ของการเป็นผู้บริหารการจัดงาน และในกลุ่มของงานด้านบริการระบบภาพ  

แสงและเสียง แบบครบวงจร ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้ากับเทรนด ์

และตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุน่ใหม่มากขึน้ โดยบริษทัฯ เปิดธรุกจิใหม่ “CM Meetings” ให้บริการ

ด้านการจัดงานประชุม บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งภายในและต่างประเทศ 

รวมไปถึงการจัดประชุมหลากหลายขนาด ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้  

เปิดมาเพือ่รองรบังานการจดัประชมุระดบันานาชาต ิทีบ่ริษทัฯ เร่ิมเข้าไปมบีทบาทเพ่ิมมากขึน้ พร้อมทัง้

ยงัสอดรับกบัการทีอ่ตุสาหกรรมไมซ์ประเทศไทยตดิอนัดบั 4 ของเอเชยีด้านการประชมุนานาชาตอิกีด้วย

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของซีเอ็มโอ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีหลายฝ่ายต่างมองว่า 

จะเป็นปีท่ีเศรษฐกจิไม่ด ีธุรกจิชะลอตวั ท�าให้บรษัิทฯ ต้องท�างานด้วยความรอบคอบ และเร่งหากลยทุธ์

มาลยุธรุกจิเพือ่ให้บรษิทัฯ ยงัมผีลประกอบการทีด่ ีนอกจากธรุกจิ CM Meetings ทีเ่พ่ิมเข้ามา บริษทัฯ 

ยังเจาะ 5 กลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างรายได้ ได้แก่

1. กลุม่ธรุกจิค้าปลกี (Retail) กลุม่ทีม่กีารแข่งขนัสงู โดบแต่ละทีต่่างเร่งจดักจิกรรมเพือ่สร้าง

ประสบการณ์ดึงดูดลูกค้า 

2. กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เนื่องจากในยุคของ Digital Disruption 

(ดิจิทัล ดิสรัปชัน) ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้

กลุม่ธุรกจิทีม่แีพลตฟอร์มออนไลน์เตบิโตสูงขึน้ ซึง่ท�าให้ลูกค้าในกลุ่มธรุกจินีข้องบริษทัฯ 

เติบโตขึ้นด้วย เช่น Lazada, Grab, Line เป็นต้น 

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน (Banking & Non-Bank) ซึ่งเป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้องจัด 

อีเว้นท์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และรักษาฐานลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าในกลุ่มนี้ 

อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, เมืองไทยประกันชีวิต เป็นต้น

4. กลุ่มธุรกิจความงามสกินแคร์และไลฟ์สไตล์ (Skincare & Lifestyle) ก็เป็นกลุ่มธุรกิจ 

ที่เน้นจัดอีเว้นท์เพื่อกระตุ้นแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นการขาย

5. กลุ่มงานภาครัฐ ที่มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและเมกะอีเว้นท์ 

สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  

และผู ้ถือหุ้น ท่ีได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด  

รวมท้ังขอขอบคุณพนักงานทุกฝ่ายท่ีทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มที่ และผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า  

ผมพร้อมคณะผู้บริหาร จะร่วมแรงร่วมใจกันน�าพาบริษัทให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส 

และสร้างชื่อเสียง ให้สมกับความเป็นผู้น�าตลาด ไว้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ในปี 2562 ถือเป็นปีที่ประสบความส�าเร็จที่ดีอีกหนึ่งปี ทั้งหมดมาจากความตั้งใจทุ่มเทในการท�างาน 

ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์งานระดับประเทศ 

ทีน่บัเป็นเกยีรตแิละความภาคภมิูใจเป็นอย่างยิง่ โดยเราได้รบัโอกาสให้เป็นผูอ้�านวยการผลติ การจดัแสดง 

แสง เสียง และม่านน�้า ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ในงานมหรสพสมโภช เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ระหว่างวนัที ่22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง  

ซึ่งเป็นงานที่สร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก 

นอกจากน้ี ในปีที่ผ่านมา ยังเป็นปีที่โดดเด่นส�าหรับงานอีเว้นท์ประเภทการจัดประชุมวิชาการ หรือ  

การจัดประชุมนานาชาติ โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้ดูแลจัดงานการประชุมทางการแพทย์หัวใจนานาชาติ

ด้านโรคไฟฟ้าหัวใจ (The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session (APHRS 

2019) ซึ่งปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานน้ีมีแพทย์โรคหัวใจจากท่ัวโลกเดินทางมาประชุมกว่า  

3,500 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประชุมแพทย์หัวใจครั้งส�าคัญของประเทศไทย เป็นการแสดงให้ทั่วโลก 

ได้เห็นถึงศักยภาพการจัดงานของประเทศไทย รวมถึงได้กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์การท�างานอย่างมืออาชีพมานานกว่า 30 ปี ในฐานะผู้น�าธุรกิจ ท�าให้ “CMO”  

หยุดนิ่งไม่ได้ ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งนับวันธุรกิจอีเว้นท์มีการแข่งขัน

สูงข้ึนมาก โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน คือ พลังความคิด

สร้างสรรค์ เรียกได้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อน CMO ซึ่งก็สอดคล้องกับชื่อบริษัทอยู่แล้ว 

“CMO” เท่ากับ Creative Management Organization หรือ องค์กรแห่งการบริหารจัดการความคิด 

สร้างสรรค์ นั่นเอง

สารจากประธานคณะกรรมการ

ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง จะขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างออกไปมากขึ้น  

เน้นขยายงานในประเทศ ตลอดจนหาพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดหน่วยธุรกิจใหม่  

“CM Meetings” เพือ่ให้บรกิารรบัจดังานประชมุ-งานสมัมนา-งานแสดงสนิค้าและนทิรรศการนานาชาติ 

ชูไฮไลท์พัฒนาระบบเครื่องมือออนไลน์เอง ช่วยสร้างมิติใหม่ให้วงการการจัดประชุม พร้อมประกาศ 

แผนงานรกุเจาะ 5 ธรุกจิหลกั ได้แก่ “กลุม่รเีทล-กลุม่ดจิทิลั-กลุม่การเงิน-กลุม่ธรุกจิความงาม-กลุม่งาน

ภาครัฐ ที่มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและเมกะอีเว้นท์” เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง

จากการท�างานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ บวกกับการบริหารจัดการ

ต้นทุนที่ดี ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย

ให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นภารกิจส�าคัญที่บริษัทฯ จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้น

อย่างสม�่าเสมอ

สดุท้ายนี ้ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดฉินัขอขอบคณุคณะผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่านทีมุ่ง่มัน่ 

ทุ่มเทเพ่ือรักษาและขยายฐานบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

ผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของ

ความส�าเรจ็ของบรษัิทตลอดมา และขอให้ทกุท่านเชือ่มัน่ว่าบริษทัฯ จะด�าเนนิธรุกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม 

ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ พฒันาคณุภาพอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

ดร. ชเล คุณาวงศ์
• กรรมการ

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
• ประธานคณะกรรมการ

• กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
• กรรมการ

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนันต์ เกตุพิทยา
• กรรมการอิสระ

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานคณะกรรมการ

 บริหารความเสี่ยง

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
• กรรมการ
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คณะผู้บริหารบริษัท ณ มกราคม 2563

นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวธนภร เพ็ชรล้วน
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววรรณา อิศรางกูร 
ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการ

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปกรณ์ ไตรยสุนันท์
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
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ข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินทีส่�าคัญ 

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ผลการด�าเนินงาน :

 รายได้จากการให้บริการ 1,199,653 1,362,237 1,449,095 1,338,103 637,646 575,561 626,784 570,259

 รายได้รวม 1,404,291 1,376,442 1,458,245 1,351,706 720,250 627,048 667,089 622,085

 ต้นทุนการให้บริการ 998,015 1,043,273 1,100,353 1,056,774 551,582 443,397 477,336 450,612

 ก�าไรขั้นต้น 201,638 318,964 348,742 281,329 86,064 132,164 149,448 119,647

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 205,901 205,214 211,079 214,822 111,727 110,191 152,495 102,974

 ดอกเบี้ยจ่าย 27,992 25,397 24,279 22,267 14,140 14,073 13,034 11,442

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,585 22,725 26,825 11,628 736 6,691 14,549 4,122

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (32,040) 43,573 64,958 109,749 42,065 52,696 9,675 52,935

ฐานะทางการเงิน :

 สินทรัพย์หมุนเวียน 324,104 406,663 395,196 382,106 318,965 312,559 318,803 281,190

 สินทรัพย์รวม 1,180,546 1,180,335 1,156,922 1,185,752 744,085 733,452 707,599 691,825

 หนี้สินหมุนเวียน 534,025 561,219 519,139 507,844 329,846 314,272 309,654 282,498

 หนี้สินรวม 725,737 712,835 656,859 629,597 374,134 345,292 335,310 302,700

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 454,809 467,500 500,063 556,155 369,951 388,160 372,289 389,125

 ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 255,463 255,463 255,463 255,463 255,463 255,463 255,463 255,463

อัตราส่วนทางการเงิน :

 อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 16.81% 23.41% 24.07% 21.02% 13.50% 22.96% 23.84% 20.98%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 0.78% 9.39% 10.13% 5.99% 8.93% 12.76% 5.94% 12.01%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) -2.67% 3.20% 4.48% 8.20% 6.60% 9.16% 1.54% 9.28%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  -7.04% 9.32% 12.99% 19.73% 11.37% 13.58% 2.60% 13.60%

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.18) 0.14 0.21 0.39 0.17 0.21 0.04 0.21

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.61 0.72 0.76 0.75 0.97 0.99 1.03 1.00

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.60 1.52 1.31 1.13 1.01 0.89 0.90 0.78

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หน่วย 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

(Liquidity ratio):

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.61 0.72 0.76 0.75 0.97 0.99 1.03 1.00

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 4.22 4.21 4.14 4.53 3.41 3.33 4.08 4.33

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (AR Date) วัน 86.54 86.60 88.19 80.57 106.97 109.58 89.52 84.32

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 8.56 8.55 9.26 9.13 5.86 5.28 6.23 5.79

 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (AP Date) วัน 42.65 42.68 39.43 40.00 62.25 69.17 58.61 63.01

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร

(Profitability ratio):

 อัตราก�าไรขั้นต้น  (%) 16.81% 23.41% 24.07% 21.02% 13.50% 22.96% 23.84% 20.98%

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 0.78% 9.39% 10.13% 5.99% 8.93% 12.76% 5.94% 12.01%

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) -2.67% 3.20% 4.48% 8.20% 6.60% 9.16% 1.54% 9.28%

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) -7.04% 9.32% 12.99% 19.73% 11.37% 13.58% 2.60% 13.60%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงาน (Efficiency ratio):

 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) -2.71% 3.69% 5.61% 9.26% 5.65% 7.18% 1.37% 7.65%

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 1.02 1.15 1.25 1.13 0.86 0.78 0.89 0.82

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

(Financail ratio):

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  เท่า 1.60 1.52 1.31 1.13 1.01 0.89 0.90 0.78

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย  เท่า 0.33 5.04 6.05 3.60 4.03 5.22 2.86 5.99

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น บาท (0.18) 0.14 0.21 0.39 0.17 0.21 0.04 0.21



01 การแสดง แสง เสียง และมานน้ำ ชุด
“แสงแหงพระมหากรุณาธิคุณอบอุนหลา”
by CMO Group

นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์

“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ชั้นน�าแห่งอาเซียน ผ่านการสื่อสารด้วยฝีมือระดับโลก”

วัตถุประสงค์

“CMO เป็นผู้สร้างประสบการณ์ผ่านการสื่อสารครบวงจร ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่ม ี

ที่สิ้นสุด”

1.2 การเปลีย่นแปลง
และพัฒนาการทีส่�าคัญของกลุ่มบริษัท
บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2534 โดย 

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน 

(Event Management) ประเภทงานบนัเทงิสาธารณะ (Public Event) งานการประชมุสมัมนา 

(Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งานนทิรรศการและการแสดงสนิค้า 

(Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสรมิการตลาดและส่งเสรมิการจดัจ�าหน่าย (Marketing 

& Promotion) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจ�านวน 

4 คน ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท แสดงได้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้
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พัฒนาการทีส่�าคัญ

2529

2533

2534

2547

2551

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2546

ทุกบริษัทในเครือ CMO Group ได้ย้ายเข้ามารวมกันที่โครงการ Bangkok 

Creative Playground ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการท�างาน 

ของบุคลากรภายในและธุรกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงการสร้างการรับรู ้ 

และการยอมรับต่อคู ่ค้าของบริษัทฯและกิจการในเครือถึงความพร้อม 

ในทุกๆ ด้าน

จัดตั้งหน่วยธุรกิจ Imaginia Playland เป็น บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด ด้วยเงิน

ลงทุน 10 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายในการขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศ

แถบเอเชีย

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255,462,733 บาท โดยการจ�าหน่ายหุ้น 

เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ CM Digital เพื่อให้บริการด้าน Digital Solutions 

และ Data Management เกี่ยวกับระบบลงทะเบียนส�าหรับงานอีเว้นท์, 

งานประชุมสัมมนา ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ

บริษัทฯ ด�าเนินงานดูแลบริหารงานหน่วยงานที่มีอยู่ให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน 

บรษิทัฯ เตรยีมแผนทีจ่ะขยายงานด้านงานจดัประชมุ, งานสัมมนา ตลอดจนงานประชมุวชิาการนานาชาติ รวมไปถงึ 

ธุรกิจไมซ์ เน่ืองจากตลาดงานจัดประชุมมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น และสอดรับกับอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย 

ติดอันดับ 4 ของเอเชียด้านการประชุมนานาชาติ ทั้งนี้ ยังเป็นปีที่บริษัทได้รับงานใหญ่ระดับนานาชาติ โดยได้บริหาร

จัดงานประชุมทางการแพทย์หัวใจนานาชาติด้านโรคไฟฟ้าหัวใจ (The 12th Asia Pacific Heart Rhythm Society  

Scientific Session (APHRS 2019) ซึง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานนีม้แีพทย์โรคหวัใจจากทัว่โลกเดนิทางมาประชมุ 

กว่า 3,500 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประชุมแพทย์หัวใจครั้งส�าคัญของประเทศไทย เป็นการแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึง

ศักยภาพการจัดงานของประเทศไทย รวมถึงได้กระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยอีกด้วย 

บริษัทฯ ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการลงทุนร่วมเพื่อเปิด 2 บริษัทใหม่ กับธุรกิจใหม่ 

 1. บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้บริการด้านการจัดคอนเสิร์ต 

 2. บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ประเภทธุรกิจการพัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยี  

จัดโชว์ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และ 50 ตามล�าดับ  

และเปิดธุรกิจ Imaginia Playland ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นกิจการสวนสนุกแนวใหม่ส�าหรับเด็ก

บรษัิทฯ ได้ท�าการขยายการลงทุนโดยการเข้าเป็นผู้ถอืหุน้ในบรษิทั เอ็กซ์โปซิชัน่ เทคโนโลยี จ�ากัด (หรอื “เอก็ซ์โป เทค”) 

ซ่ึงให้การบริการในด้านการติดตั้งระบบสาธารณูโภคที่เก่ียวข้องกับการจัดอีเว้นท์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 40 และในปีนี้บริษัทฯ ประสบความความส�าเร็จได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านแนวคิด ส�าหรับพาวิลเลียน

ขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des Expositions: BIE จากผลงานการสร้างศาลาไทย 

ในงาน Expo ระดับนานาชาติในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศสเปน โดยมีผู้ออกงาน  

102 ประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นของพีเอ็ม

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 135 ล้านบาท (เดิม 39.90 

ล้านบาท) และได้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ดิอายส์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นของดิอายส์ 

ในสดัส่วนร้อยละ 99.95 ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว 15 ล้านบาท (เดมิ 5 ล้านบาท) 

กลุม่บริษทัมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถอืหุน้ครัง้ใหญ่เพือ่เตรยีมการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เอ็ม เอ ไอ (หรอื “mai”) โดยการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท  

ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าไปถือหุ้น 

ของพีเอ็มและดิอายส์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.997 และ 99.84 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของแต่ละบริษัท 

ตามล�าดับ ส่วน บริษัท เอส. คิวบิค จ�ากัด นั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็น 

บรษิทัมหาชนในเดอืนธนัวาคม 2546 และเปลีย่นชือ่เป็น บรษิทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด (มหาชน) (CM Organizer  

Public Company Limited)

บรษิทั ซเีอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ�ากัด ได้รบัการจดัตัง้ขึน้ 

เพือ่ให้บรกิารบรหิารการจดังาน ซึง่นบัได้ว่าในช่วงนัน้ 

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจให้บริการบริหาร

การจัดงานในประเทศไทย

บรษิทั พรเีซนเตชัน่ มเีดยี ซพัพลายส์ จ�ากดั (ในปัจจบุนัเปลีย่นช่ือ 

เป็นบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ “พีเอ็ม”) ได้รับ 

การจดัตัง้ขึน้ เพือ่ให้บรกิารสนบัสนนุทางด้านเครือ่งมอืส�าหรบั

การแสดงและการน�าเสนอแก่ดิอายส์

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้จัดตั้งบริษัท ดิอายส์ จ�ากัด (หรือ “ดิอายส์”) ขึ้นเป็น

บริษัทแรกในกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการผลิตสื่อประเภทมัลติมิเดีย และมัลติวิชั่น 

ในขณะน้ันนบัได้ว่าดอิายส์เป็นหนึง่ในบริษทัผูใ้ห้บรกิารผลติประเภทสือ่มลัตมิเิดยี 

และมัลติวิชั่น ชั้นน�าของประเทศไทย

2554
บรษิทัฯ มมีตเิปลีย่นชือ่บรษิทัใหม่ เป็น “บรษิทั ซเีอ็มโอ จ�ากดั (มหาชน)” เพือ่รองรบั

การขยายธุรกิจไปยังงานประเภทอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มแผนกงานใหม่ เพื่อรองรับ 

การเติบโตของบริษัทฯ และการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก การเข้าลงทุนจะพิจารณาทั้งผลตอบแทน

จากการลงทุนที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงศักยภาพของธุรกิจที่เข้าลงทุน และการส่งเสริมกับธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย 

โดยมีการส่งตวัแทน เข้าเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร เพือ่ดแูลและตดิตามการบรหิารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิท่ีได้ก�าหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังนี้

Lazada at 
Digital Thailand 
Big Bang 2019
by CMO

CMO Public Company Limited

99.99%

39.29%

40%
บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร บจก. เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี

99.95%
บจก. ดิ อายส

59.99%
บจก. โมเมนตัม เอส

69.99%
บจก. ซีเอ็มโอ โชว คอรป

100%
บจก. อิเมจิเนีย บจก. มิวส คอรปอเรชั่น
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2.1 โครงสร้างรายได้

ตารางจ�าแนกรายได้จากการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่างปี 2559 - 2562 

 ประเภท 2559 2560 2561 2562

 ของรายได้ มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

รายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงาน 709.38 59.13% 679.85 49.91% 793.70 54.77% 731.60 54.67%

รายได้จากการให้บริการทางด้านอุปกรณ์ 471.97 39.34% 637.97 46.83% 597.45 41.23% 554.84 41.46%

รายได้จากการให้บริการ 

 ทางด้านการผลิตสื่อส�าหรับน�าเสนอ 18.30 1.53% 22.63 1.66% 30.82 2.13% 28.98 2.17%

รายได้จากธุรกิจสื่อการตลาด - - - - - - - -

รายได้จากธุรกิจสวนสนุก - - 21.79 1.60% 27.12 1.87% 22.69 1.70%

 รวม  1,199.65 100% 1,362.24 100% 1,449.09 100% 1,338.10 100%

ตารางจ�าแนกรายได้ของบริษัทตามประเภทลูกค้า ระหว่างปี 2559 - 2562

 รายได้ 2559 2560 2561 2562

 ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)

 • รายได้จากภาครัฐ 151.82 21.08% 146.06 23.29% 45.38 6.80% 87.13 14.01%

 • รายได้จากภาคเอกชน 485.82 67.45% 429.50 68.50% 581.40 87.16% 483.13 77.66%

 • รายได้อื่น 82.60 11.47% 51.49 8.21% 40.30 6.04% 51.83 8.33%

 รวมรายได้  720.24 100% 627.05 100% 667.08 100% 622.08 100%
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ตารางจ�าแนกโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามประเภทการให้บริการ ระหว่างปี 2559 - 2562

  2559 2560 2561 2562 

 รายได้ของบริษัท มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

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

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)        

 - รายได้จากงานส่งเสริมการตลาด 264.08 36.67% 233.23 37.19% 399.64 59.91% 187.41 30.13% 

  และส่งเสริมการจ�าหน่าย

 - รายได้จากงานบันเทิงสาธารณะ 63.72 8.85% 39.54 6.31% 47.51 7.12% 110.19 17.71%

 - รายได้จากงานนิทรรศการ 186.69 25.92% 145.34 23.18% 106.17 15.92% 156.61 25.18% 

  และงานแสดงสินค้า

 - รายได้จากงานประชุมสัมมนา 4.96 0.69% 9.22 1.47% 0.00 0.00% 36.32 5.84%

 - รายได้จากการรับบริหารจัดงาน 24.99 3.47% 20.49 3.27% 20.37 3.05% 21.32 3.43%

 - รายได้จากงานออกแบบ 

  ตกแต่ง พิพิธภัณฑ์ 58.97 8.19% 124.22 19.81% 53.08 7.96% 58.40 9.39%

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

 รายได้อื่นๆ 82.60 11.46% 51.49 8.21% 40.31 6.04% 51.83 8.33%

 รวม  720.24 100% 627.05  100% 667.08 100% 622.08 100%

2.2.1 ธุรกจิการให้บริการ
บริหารการจัดงานและ
การจดัแสดงนิทรรศการ 
(Event Management & 
Exhibition)

2.2 การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ

1. ธุรกจิการให้บรกิารบรหิารการจดังานและการจดัแสดงนทิรรศการ (Event Management  

& Exhibition)

2. ธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ด้านระบบภาพ แสง เสียง และเทคนิคพิเศษ (Equipment 

Rental Service)

3. ธุรกิจการให้บริการผลิตสื่อประเภทวิดีโอ มัลติมีเดีย และอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย  

(Multimedia Production House)

4. ธุรกจิการให้บรกิารด้านการตดิตัง้ระบบสาธารณโูภคทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัอีเว้นท์ (Utilities 

Service)

5. ธุรกิจการให้บริการด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว ( Tourist Attractions)

6. ธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานสังสรรค์แบบเฉพาะกลุ่ม (Private Lifestyle Event  

Service)

7. ธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต ครอบคลุมถึงการจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ต โชว์บิซ 

ทุกประเภท (Creative & Entertainment Production Agency)

8. ธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก (Playland)

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการบริหารการจัดงานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management)  

โดยขอบเขตการให้บริการบริษัทฯ จะครอบคลุมถึง

 - การออกแบบสร้างสรรค์

 - การวางแผนงานการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า 

 - การออกแบบชิ้นงาน 

 - การให้ค�าปรกึษาในด้านการจดัหาและจดัเตรยีมพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบัการจัดงานแสดง 

  ประเภทต่างๆ 

 - การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง 

 - การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า 

 - การควบคุม 

 - การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า 

 - และบริหารงานแสดง 

ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถบริหารและควบคุมคุณภาพของการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้า

ได้ก�าหนดไว้ ในปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจ�าแนกได้ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น  

4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้คือ

1. การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย (Corporate & Marketing Event)

2. การจดังานแสดงนทิรรศการถาวรประเภทพพิธิภณัฑ์และงานนทิรรศการชัว่คราว (Museum  

& Exhibition) 

3. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public 

Event)

4. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE) All New Mazda CX-8 Launch
by CMO
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(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ก. การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย 
 (Corporate & Marketing Event)
 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทหนึ่ง 

ที่ส�าคัญ และถูกน�ามาใช้เป็นวงกว้างในธุรกิจต่างๆ ทั้งอุปโภค และบริโภค เนื่องจากเป็นเครื่องมือการ

สือ่สารทีส่ามารถสร้างประสบการณ์ตรงของสนิค้าให้กับผูบ้รโิภคได้ชดัเจน รวดเรว็ และเป็นการสือ่สาร

กับผู้บริโภคแบบสองทาง (two-way communication) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ 

เจาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ เน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบสร้างประสบการณ์ (experiential marketing)  

เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดทีใ่ช้ในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัผูบ้รโิภคได้เกิดการมส่ีวนร่วมกบัสินค้า

หรือแบรนด์นั้นๆ มากกว่าการสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลแบบทางเดียว การท�าการตลาด 

แบบสร้างประสบการณ์สามารถท�าให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าในเชิงลึก และท�าให้ผู้บริโภค

เข้าใจได้ถึง brand value ของสินค้านั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากกว่า  

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเดียว ซึ่งท�าให้ธุรกิจ สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 

ได้มากขึน้ และตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงและถกูต้อง ตวัอย่างการจัดกจิกรรมทีต้่องการสร้าง

การรับรู้ของสินค้าใหม่ จะต้องมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มากกว่าการท�า launching event 

สินค้า แต่จะต้องมีการคิดในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การท�า online marketing หรือการใช้ 

social media ต่างๆ ที่สามารถ สร้างการรับรู้และประสบการณ์ตรงในเง่มุมอื่นๆ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ลูกค้าจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือตัวแทนจ�าหน่าย โดยอาจเป็นการจัดท�าเนื่องในเทศกาลพิเศษขึ้นในรูปแบบ 

การสัมมนา และงานบันเทิง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย 

จะเป็นงานลักษณะสั้นๆ เน้นการมีส่วนร่วมของผู ้เข้าร่วมงาน และการสร้างภาพพจน์ที่ดีและ 

ความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ต่อสินค้านั้นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 

ผลงานการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่

- งานเปิดตัวรถอเนกประสงค์เอสยูวี รุ่นใหม่ All-New Mazda CX-8 

- งานเปิดตัว HUAWEI nova 5T Smartphone

- SEPHORA CENTRAL WESTGATE STORE OPENING

- เปิดตัวผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้า Neutrogena Deep Clean Cushion foam 

- GPX DARE TO CHALLENGE 

- Samsung Air Purifier Experience Day 

- ARBURG Thailand Grand Opening

- AIA PRESTIGE CLUB PRESS CONFERENCE 

- EXIM THAILAND Phnom Phen Representative Office Grand Opening Ceremony 

- SK-II Mega Event 

- Redmi Note 8 Series Launch

- CALVIN KLEIN FLAGSHIP STORE OPENING

ข. การจัดงานแสดงนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์
 และงานนิทรรศการชัว่คราว (Museum & Exhibition) 
 การจดันทิรรศการถาวรและนทิรรศการชัว่คราวนัน้ เป็นการจดัประชาสมัพันธ์ ทางด้านการตลาด

รปูแบบหนึง่ โดยมกีารต้ังวตัถปุระสงค์ในแต่ละประเภทของงานแตกต่างกนั มุง่เน้นการอธบิายองค์ความรู้ 

เพือ่ตอบสนองวตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ของแต่ละโครงการ บริษทัฯ มหีน้าทีส่ร้างกระบวนการในการส่ือสาร

ของนทิรรศการ ให้ผูช้มบรรลถุงึจดุประสงค์ทีห่น่วยงานทีเ่ป็นลูกค้าต้ังเป้าหมายไว้ เช่น การวางกลยทุธ์

ในการสือ่สาร การออกแบบบรเิวณพืน้ทีจ่ดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ภาพ เสียง และการแสดง 

การน�าเทคนิคต่างๆ มาประกอบในการจัดแสดง เช่น Ghost Effect Hologram เป็นต้น 

การจัดงานนิทรรศการแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. นทิรรศการเพือ่การศกึษา เป็นการกระตุน้ หรือจงูใจให้ผูช้มได้ทราบถงึความรู้ ความก้าวหน้า 

ในวิทยาการต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ วิสัยทัศน์ ให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจสามารถ

น�าวิทยาการนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและในชีวิตประจ�าวัน

2. นทิรรศการเพือ่การค้า เป็นการจดัแสดงให้ผูช้มได้ศกึษาหาความรู้ ในขณะเดียวกนักม็กีาร

แนะน�าผลิตภัณฑ์ส่ิงของต่างๆ เพื่อต้องการโฆษณาส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

เป็นการหวังผลทางการค้า

 ส�าหรับธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้นั้น ถือเป็นงานนิทรรศการ ประเภทนิทรรศการ

ถาวร บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการครอบคลมุ ตัง้แต่งานออกแบบเนือ้หานทิรรศการ การออกแบบบรรยากาศ

ภายใน และภายนอกอาคาร งานก่อสร้าง งานวางแผนบ�ารุงรักษาและบริหารจัดการ การจดัท�าแผนแม่บท 

การพัฒนาต่างๆ โดยมีทีมงานที่ประกอบวิชาชีพโดยตรงเป็นผู้ด�าเนินงานทุกขั้นตอน

 ผลงานการจดันทิรรศการถาวรประเภทพพิธิภณัฑ์ และงานนทิรรศการชัว่คราวทีส่�าคญัของบรษิทัฯ  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่

- ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

- Lazada Booth @ Digital Thailand Big Bang 2019 

- BBL Booth @Thailand Smart Money 2019 

- True 5G World Booth @ 0110 Thailand Techland 2019

- Bandai Namco Entertainment Booth at Thailand Game Show 2019

- Mazda Booth @BOYD Million Ways to love

- Honda Booth @Bangkok International Motor Show 2019

- Honda Booth @ Fast Auto Show Thailand 2019

- Abbott Booth Design @ APHRS 2019 

- Kbank KBTG Booth @ Exhibition Bangkok Fintech Fair 2019 

- Rama Production Booth @ Food Ingredients Asia 2019 

- BBL Booth @ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40

- Core Plus zone @Amway Expo 2019

- HomePro Expo ครั้งที่ 30 

- บูธบริษัทกรุงเทพประกันภัย @ Money Expo Khonkaen 2019

Ghost Recon Breakpoint Retail 
Activation in Thailand

by CMO

MEGA Halloween 2019 Press Conference
by CMO
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ค. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ 
 (National & Public Event)
 การจดักจิกรรมประเภทงานบนัเทงิสาธารณะให้กบัลกูค้า เพือ่ส่งเสรมิการขายในรปูแบบเฉพาะ
ของแต่ละประเภทสินค้า ซ่ึงที่ต้องการกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก ส�าหรับการจัดงานให้กับ
ลูกค้าราชการ จะเป็นการจัดงานตามนโยบายหรือแผนงานประจ�าปีที่ก�าหนดไว้แล้ว หรือเป็นกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์ของกระทรวงนัน้ๆ เอง เป็นกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกจิกรรมได้เป็น 
จ�านวนมาก โดยจะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่ มีรูปแบบงานหลากหลายรวมอยู่ด้วยกัน จ�านวนวัน 
ในการจดักจิกรรมหลายวนั ซึง่กจิกรรมประเภทนีอ้าจจะเป็นได้ทัง้กจิกรรมพเิศษเฉพาะช่วงหรอืเทศกาล
ในปีนั้น หรือกิจกรรมที่มีการจัดเป็นประจ�าทุกปี 
 นอกจากงานบันเทิงสาธารณะในรูปแบบของการรับจ้างแล้ว ยังมีกิจกรรมบันเทิงสาธารณะ 
ทีบ่รษิทัเป็นเจ้าของแนวความคดิและรปูแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทงิประเภทต่างๆ ทีม่ศีกัยภาพ
พยายามจัดรูปแบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน 
(Sponsor) ประสานไปกบัความบันเทิงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่การรเิริม่เป็นเจ้าของงานของบริษทันี้  
ได้กระท�าอย่างต่อเนื่องตามนโยบายการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่บริษัทฯ
ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่

- MEGA Countdown 2020
- การแสดงแสง สี เสียง ม่านน�้า ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ในงาน

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 7 ในตอน LUCKY 7
- Mega Kids World Magic Circus 2019
- MEGA Halloween 2019
- AP Thailand จัดงาน ‘AP WORLD’
- ICONSIAM X-Mas Illumination

ง. การจดัประชมุสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE)
 การบริการบริหารการจัดประชุมสัมมนานั้น บริษัทฯ จะรับฟังวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
ของลกูค้า แล้วบรษิทัฯ จะพฒันาแนวคดิในการน�าเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานทีเ่หมาะสมให้กบัลกูค้า  
และให้บรกิารแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) โดยบรษัิทฯ จะดแูลในทกุๆ ส่วนของงาน  
เริม่ตัง้แต่การให้การต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ การท�าป้ายต้อนรบัในบรเิวณทีจ่ะจัดงาน การออกแบบและ 
ตกแต่งห้องจัดงานส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุม การจัดงานเลี้ยงต้อนรับ การจัดหางานแสดงประเภทต่างๆ 
และงานเลี้ยงอ�าลาส�าหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานประชุม
 ผลงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมาได้แก่

- งานประชุมทางวิชาการการแพทย์หัวใจนานาชาติด้านโรคไฟฟ้าหัวใจ (The 12th Asia 
Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session (APHRS 2019)

- BBL @ AEC Business Forum 2019
- AFCA Financial Summit Forum in Bangkok
- Disruptive Wealth Tech & Investment Strategy Seminar 
- CAS Network Conference 2019
- Michelin PWS & MTSC Convention 2019
- TYREPLUS Convention 2019
- BOSCH Dealer Conference 2019
- ADFEST 2019
- Muang Thai Life Convention 2018
- KUBOTA CONFERENCE 2019
- MICE Standards Day 2019 และพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน

ประเทศไทย (TMVS)

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาด

 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และครบวงจรแก่ธุรกิจ 

หลากหลายประเภท โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญดังนี้  

 1. การให้บริการที่เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร

 ทีผ่่านมาบรษัิทฯ เน้นการให้บริการบริหารการจัดงานในรปูแบบต่างๆ ให้แก่ทัง้หน่วยงานทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชนอย่างมคีณุภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริษทัฯ ได้ร่วมท�างานกับลกูค้าอย่างใกล้ชดิ 

ตัง้แต่เริม่ต้นเพือ่ให้เข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และความต้องการของลกูค้าอย่างถ่องแท้ บริษัทฯ มกีารก�าหนด

รูปแบบกิจกรรมการแสดงให้น่าสนใจการคิดรูปแบบการน�าเสนอและมีความเป็นไปได้ในการจัดงาน 

รวมทั้งการจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรม การจัดหาอุปกรณ์และทีมงานสนับสนุนการแสดง รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า ทั้งนี้ 

บรษิทัฯ จะมกีารควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของการท�างาน เพือ่มใิห้เกดิความผดิพลาดและสามารถ

สร้างสรรค์งานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ 

จากลูกค้าเป็นอย่างดีว่า กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดนั้น มีความแปลกใหม่และสามารถสื่อแนวคิดในการ 

น�าเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 นอกจากนี ้เพือ่ให้การจัดงานแสดงของลกูค้าสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มการบริการทางด้านการประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าที่สื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ และ 

น�าเสนอข่าวสารในการจัดกิจกรรมของลูกค้า เป็นการสร้าง Value Added ให้แก่งานจัดการแสดง 

ของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจต่อการบรกิารของบริษัทฯ โดยรวม และเพ่ือให้บริษทัฯ มคีวามสามารถ 

ในการรองรับงานด้านบริหารการจัดงานได้ในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยในเครือ CMO 

Group เพื่อรองรับงานภายในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยในเครือได้ประกอบธุรกิจให้บริการครอบคลุม

ทัง้อปุกรณ์การจดังานแสง สี เสยีงทกุประเภท การจดัท�าเทคนคิพเิศษ (Special Effect) การจดัท�าวดีโีอ 

มลัตมิเีดยีเพือ่ใช้ในกจิกรรมต่างๆ หรอืเพือ่โฆษณา การรับจดัท�าโครงสร้างเวท ีและให้บริการด้านระบบ

ไฟฟ้า ระบบน�า้ ป๊ัมลมและการวางสายสือ่สาร จงึท�าให้กลุม่บรษิทัในเครอื CMO Group สามารถให้บรกิาร 

ได้ครบวงจรอย่างแท้จริง

 2.  การให้บริการที่ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลาย

 บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านบริหารการจัดงาน (Event Management) โดยให้บริการครอบคลุม

ธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Corporate & Marketing 

Event)

2. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ (Museum &  

Exhibition)

3. ธุรกิจให้บริการการบริหารงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public 

Event) 

4. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention 

& Exhibition : MICE)

Movie on The Beach Lucky 7
by CMO

SK-ll 
by CMO
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 นับได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการชั้นน�าในธุรกิจบริหารการจัดงานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว 

ซึ่งท�าให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดที่ครอบคลุมในทุกประเภทของการบริหารการจัดงาน

 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารและดูแลลูกค้า เราจึงได้เพิ่มนโยบาย

การบริหารลูกค้าแบบยั่งยืนขึ้น ด้วยการสร้างระบบบริหารและดูแลลูกค้าแบบระยะยาว (Long-term 

account management system) ระบบดังกล่าวได้เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งบริษัทฯ และลูกค้า  

โดยสามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และเพ่ิมความเช่ือม่ันจากลูกค้าในความเป็นมืออาชีพ 

ของบคุลากรได้เป็นอย่างดี เนือ่งจากระบบครอบคลุมวธิกีารปฏบิติัการตัง้แต่การรกัษาสมัพันธภาพอนัดี  

การบริการลูกค้าด้วยบุคลากรที่เช่ียวชาญ ตลอดจนถึงการรักษาความลับทางการตลาดของลูกค้า 

แต่ละรายอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติส�าคัญมาโดยตลอด 

 3. การพัฒนาระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 นอกจากนโยบายในการใช้กลยุทธ์ที่เป็นการให้บริการแบบครบวงจรแล้ว การบริการทั้งหมด

ต้องอยูบ่นมาตราฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่เป็นเรือ่งทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 

เพราะการจดังานหรอืกจิกรรมในแต่ละครัง้นัน้ จ�าเป็นต้องเกีย่วข้องกบับคุคลมากมาย หากการท�างาน

ไม่เป็นตามกฏระเบียบและมาตรฐานอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็อาจจะเกิดความวุ่นวายหรือความประมาท

เกิดขึ้น อันจะน�าไปสู่ความเสียหายหรืออันตรายในเรื่องต่างๆ ได้

 ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญเรื่องกฏระเบียบในการท�างานที่ถูกต้อง รอบคอบ และค�านึงถึง

ความปลอดภัยเป็นส�าคัญ อาทิ เช่น กรณีการจัดงานที่ต้องใช้โครงสร้างขนาดใหญ่ต้องมีวิศวกรรับรอง

แบบการก่อสร้าง การมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยในจุดต่างๆ ระหว่างเตรียม 

จัดงาน การจัดให้มีประกันภัยบุคคลที่สาม เป็นต้น

 4. การให้ความส�าคัญกับบุคลากรภายในบริษัท

 บรษิทัฯ ตระหนกัอยูเ่สมอว่าบคุลากรในทุกระดบัของบรษิทัฯ เป็นกลไกทีส่�าคญัในการทีจ่ะท�าให้ 

บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจการให้บริการบริหาร 

การจัดงานเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 

ความร่วมมอืของบคุลากรในฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้การจดักจิกรรมประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย บรษิทัฯ 

จงึเน้นทีก่ารฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรโดยการจดัอบรมพนกังานให้มคีวามรูใ้นด้านการใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ส�าหรบัการออกแบบและสร้างสือ่ และการใช้เครือ่งมอืส�าหรบัการน�าเสนอ รวมถงึการจดัส่ง 

พนักงานไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสในการรับรู้เทคนิค หรือ 

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ที่จะน�ามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้น 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ของพนักงาน 

อันจะน�าไปสู่การด�าเนินงานในแนวทางเดียวกัน การร่วมมือและการประสานงานเพื่อให้งานส�าเร็จ 

ดังเป้าหมายที่ได้วางไว้

 • นโยบายและการก�าหนดราคา

 การก�าหนดราคาในการให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละงานจะก�าหนดจากต้นทุนการผลิต  

ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการผลิตงาน (Production Cost) ต้นทุนค่าควบคุมในการผลิตงาน  

(Production Control Management Fee) และต้นทนุค่าควบคมุและบรหิารงานการแสดงในวนัจดังาน  

(Presentation Control Fee) และบวกก�าไรส่วนเพิ่ม (Profit Margin) ในอัตราที่เหมาะสม  

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานว่าต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่มากน้อย

เพียงใด รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตงานด้วย

 • ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการจัดงานส่งเสริม 

การตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อสร้างยอดขาย เพิ่มเติมจากการโฆษณา 

ผ่านสื่อท่ัวๆ ไป หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวองค์กร  

รวมไปถงึงานประเภทศนูย์การเรยีนรูด้้วย โดยเจ้าของผลติภณัฑ์หรอืองค์กรอาจจะเป็นผูก้�าหนดรปูแบบ

ของกิจกรรมเอง แล้วว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินการ หรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้น�าเสนอแผนการจัด

กิจกรรมให้ โดยบริษัทฯได้จ�าแนกลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

   1 กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

 เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต 

อย่างต่อเน่ืองภาครัฐจึงมีนโยบายเป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือ 

จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และ

อุตสาหกรรมการจัดการประชุม เป็นต้น หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

เหล่านี ้ได้แก่ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) 

และหน่วยงานราชการประจ�าจังหวัดท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหน่วยงานราชการ

ต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็นจ�านวนมาก โดยการจัด

กิจกรรมนั้นจะสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่หน่วยงานรัฐนั้นดูแลเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2 กลุ่มธุรกิจเอกชน

 กลุ ่มธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้การจัดงานควบคู่ไปกับเคร่ืองมือสื่อสาร 

ทางการตลาดอืน่ๆ แต่อาจจะใช้งบประมาณและความถีใ่นการจดังานแตกต่างกนัไป ขึน้กบัขนาดธรุกจิ

และสภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรมโดยธรุกจิทีใ่ช้บริการบริหารการจดังานบ่อยและมงีบประมาณสูง  

มักเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่รวดเร็ว หรือ 

มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการต้องการใช้บริการที่รวดเร็ว เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมีการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง 

อุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจสินค้า

อุปโภคบริโภค เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องส�าอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การชีวิตประจ�าวัน ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริม 

การจ�าหน่าย และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี 

ยงัรวมถงึธรุกจิใหม่ๆ ทีเ่ข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย การท�ากจิกรรมทางการตลาดนัน้จงึเป็นส่ิงส�าคัญ

อย่างมากในการสร้างความรับรู้กับผู้บริโภคได้โดยตรง

 3 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา

 บริษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีความส�าคัญของบริษัทฯ เนื่องจากมีบริษัทตัวแทน

โฆษณาเพียงไม่กี่รายเท่านั้นท่ีสามารถให้บริการบริหาร การจัดงาน และการจัดท�าโฆษณาได้แบบ 

ครบวงจร ดงันัน้ บรษิทัตวัแทนโฆษณาโดยส่วนใหญ่จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้บริการของผู้ให้บริการ

บรหิารการจัดงาน เพื่อท�าใหก้ารสร้างประสบการณ์เกิดขึน้ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ตามวตัถุประสงค์ของลูกค้า 

นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

 4 ลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียน

 ตามท่ีบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมอาเซียน ที่เกิดขึ้นแล้วนั้น 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแผนงานเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลงานที่มา บริษัทฯ 

ได้มีโอกาสให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนในสามรูปแบบ ได้แก่ 

 1) บริษัทเอกชนไทยหรือบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู ่ในประเทศไทยที่มีแผนการลงทุน 

  ในอาเซียน 

 2) บริษัทเอกชนต่างๆ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน อาทิ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 

 3) ภาครัฐของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Castrol Network Conference 2019
by CMO

Bandai Namco Entertainment 
at Thailand Game Show 2019

by CMO



MThai Top Talk About 2019 
by CMO
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 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโอกาสให้บริการบริหารการจัดงานจากทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 

ได้อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เข้าร่วมการเสนอผลงานให้ลูกค้าคัดเลือก

 ทีมงานของบริษัทฯ จะท�าการติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาดของลูกค้าหรือได้รับ 

การติดต่อจากลูกค้าให้ไปเสนอผลงานท้ังจากลกูค้าภาครฐัวสิาหกจิ รัฐบาล และภาคเอกชน โดยหลงัจากที ่

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากลูกค้า บริษัทฯ จะจัดเตรียมแผนงานตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า 

และน�าเสนองานพือ่ให้ลกูค้าคดัเลือก หากบรษิทัฯ ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นผูใ้ห้บรกิาร ฝ่ายผลติผลงาน

ของบริษัทฯ จะประสานงานกับลูกค้าในการด�าเนินงานในขั้นต่อไป

 2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 จากนโยบายทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นการสร้างงานทีม่คีณุภาพด ีเพือ่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า 

บริษัทฯ จึงสามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าที่เคยได้รับบริการ 

จึงมีความเช่ือมั่นในคุณภาพและกลับมาใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่บริษัทฯ 

มุ่งเน้นลูกค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีงบประมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีความต้องการ

ท�าการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 3. การแนะน�าของลูกค้าเก่า

 จากประสบการณ์ท่ีมีกว่า 30 ปี และการให้บริการที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า 

ทั้งในแง่ของคุณภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแนวคิดในการน�าเสนอที่แปลกใหม่แต่มีความ

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการจดังานของลกูค้า จงึท�าให้ลกูค้าจ�านวนมากมคีวามมัน่ใจในคณุภาพงาน 

ของบริษัทฯ และมีการแนะน�าลูกค้าอื่นๆ ให้มาใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน
 1. ภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์การแข่งขนัในธรุกิจให้บรกิารบรหิารการจดังาน

 ภาวะการแข่งขนัในธุรกจิให้บริการบรหิารการจดังานนบัวันจะมมีากขึน้ เนือ่งจากการจดักจิกรรม

ทางการตลาดได้รบัการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าสามารถเข้าถงึผู้บรโิภคได้อย่างแท้จรงิ ท�าให้ผูบ้รโิภค

ได้รับประสบการณ์ตรงได้ ท�าให้แทบทุกบริษัทนิยมจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในแบบเฉพาะกลุ่ม 

และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อหวังผลทางด้านการตลาดมากขึ้น

 การเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงานเป็นเรื่องท่ีไม่ยากนัก เนื่องจากใช้เงินลงทุน 

และบุคลากรไม่มาก ในปัจจุบันกิจการที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานสามารถแบ่งได้เป็น  

2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริหารการจัดงานเป็นธุรกิจหลักซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งทางตรง 

ของบริษัทฯ และบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิงซึ่งจะอาศัยจุดแข็งทางด้านชื่อเสียง

และสือ่ทีม่อียูใ่นมอืมาเชือ่มโยงกับธรุกจิบรหิารการจดังาน และเข้ามาประมลูงานแข่งกับผูป้ระกอบการ 

โดยตรง รวมถึงเอเยนซี่โฆษณาและเอเยนซ่ีประชาสัมพันธ์ ซ่ึงบางเอเยนซี่มีแผนกภายในบริษัทเอง 

ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการบริหารจัดงานแก่บริษัทท่ีเป็นลูกค้าของตน ซึ่งถือบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน ์

และเอเยนซี่โฆษณาเป็นคู่แข่งทางอ้อม แต่จากการที่ตลาดการจัดงานแสดงเติบโตและเป็นที่นิยม 

ของลกูค้า ท�าให้คู่แข่งทางอ้อมให้ความส�าคญักบัธรุกจิการจดังานแสดงมากข้ึน โดยเฉพาะเอเยนซ่ีโฆษณา  

หันมาแย่งตลาดการจัดงานแสดงโดยการตั้งบริษัทหรือจัดตั้งหน่วยงานในการจัดงานแสดงให้แก่ลูกค้า

ในความดูแลของตนอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ดีในการจัดงานแสดงจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์  

ความเชีย่วชาญในการท�างานในระดบัสงู และทมีงานจ�านวนมาก ท�าให้ยงัมคีวามจ�าเป็นในการใช้บรกิาร

จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง

 ในปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานในประเทศไทยมีอยู่เป็น

จ�านวนมาก แต่จะมเีพยีง 5 - 6 รายทีเ่ป็นบรษิทัขนาดใหญ่รวมถงึบริษทัฯ ด้วย ซึง่มกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็น 

ระบบ มีสถานะที่มั่นคง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า มีการจับกลุ่มเป้า

หมายหลายกลุ่มทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแต่ละกิจการก็จะมีความเชี่ยวชาญและสายสัมพันธ์ที่

ต่างกันออกไป เมื่อใช้ยอดขายที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกขนาดของบริษัทฯ 

 เม่ือเทียบกับคู่แข่งขันที่เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานโดยตรง ถือได้ว่าบริษัทฯ 

เป็นกิจการขนาดใหญ่ 

 การท่ีบริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงานแต่ละรายจะได้รับงานจากลูกค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ 

ความพร้อม และความมัน่คงของบริษทัในการรองรบังาน และทีส่�าคัญคือความสามารถในการผลติผลงาน 

ที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจัยที่จะท�าให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับบุคลากร โดยเฉพาะทีมงาน 

ฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลิตท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความช�านาญและประสบการณ์ การมีฝ่าย

สนบัสนนุการท�างานทีม่คีวามพร้อม ความสามารถของผูผ้ลติแต่ละรายทีจ่ะสามารถจดัสรรองค์ประกอบ

ทุกอย่างให้สามารถผลิตผลงานตามท่ีลูกค้าต้องการได้ ภายในเวลาและงบประมาณท่ีก�าหนดรวมถึง 

การบริหารจัดการที่เข้มงวด

 2. ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทั

 ส�าหรับบริษัทฯ ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานมานาน กว่า 30 ปี มีการผลิตผลงาน 

ท่ีมีคุณภาพ เน้นการน�าเสนอกิจกรรมในรูปแบบท่ีแปลกใหม่โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และมีการ 

ควบคุมคุณภาพของงานในทุกกระบวนการของการให้บริการ ท�าให้ผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้รับ 

การยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องว่าเป็นงานที่มีคุณภาพดี  

ซึ่งท�าให้ลูกค้าเหล่าน้ันเป็นจ�านวนไม่น้อยใช้บริการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ  

มีรายได้จากการให้บริการบริหารการจัดงานเติบโตมาโดยตลอดแม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีอัตรา 

การเจริญเติบโตของ GDP มีการขยายตัวในระดับต�่า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเสริมการตลาดและ

ประชาสมัพันธ์จะตดิลบกต็ามและเพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็นบริษทัชัน้น�าในธรุกจิ 

และเพิ่มศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถใน 

 การแข่งขันของบรษิทัฯ ผูบ้รหิารของบริษทัฯ ได้วางต�าแหน่งทางการตลาด (Market Positioning)  

ของบรษิทัฯ ให้เป็นผูใ้ห้บรกิารบรหิารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management Ser-

vices) และให้บรกิารครอบคลมุงานจัดแสดงทกุประเภท โดยการให้บริการทีเ่น้นคุณภาพเป็นหลกัส�าคัญ 

ในปัจจุบันบริษัทฯ จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ เองและบริษัทคู่แข่งขันว่าเป็นหนึ่งใน

บริษัทชั้นน�าในแต่ละประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหารการจัดงานที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่

MEGA Countdown 2019
by CMO
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แผนผังแสดงขั้นตอนการบริหารจัดงาน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนการให้บริการบริหารการจัดงาน สามารถแบ่งออกได้เป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการให้บริการการบริหารการจัดงานจะเร่ิมต้นจากการติดต่อมายังบริษัทฯ ของลูกค้า 

ซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ โดยแจ้งความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  

จัดประชุมสัมมนาตัวแทนขาย ไม่ว่าจะเป็นส�าหรับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน หรือต้องการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนในเร่ืองด้านต่างๆ บริษัทฯ จะส่งทีมงานเข้าไปรับฟังความต้องการ 

ของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการจดังาน รวมถงึงบประมาณในการจดังานจากลกูค้าตามวนั เวลา  

และสถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย

2. หลังจากนั้น บริษัทฯ ก็จะกลับมาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ 

ในการจัดงานของลูกค้าอย่างถ่องแท้ พร้อมนัดประชุมทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผน

กลยุทธ์ (Strategic Planning) ฝ่ายครีเอทีฟ(Creative) และฝ่ายผลิต (Production) เพื่อระดม

ความคิดและวางรปูแบบ แนวทาง และวธิกีารน�าเสนองาน ตลอดจนประเมินราคาในการให้บรกิาร

ในเบือ้งต้น การท�างานในขัน้ตอนนีจ้ะต้องมัน่ใจได้ว่าแนวคดิ และรปูแบบของงานถูกต้องตรงกบั

ความต้องการของลูกค้า และอยู่ในวงเงินที่ลูกค้าก�าหนด 

3. การจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับการจัดงานท้ังในด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการน�าเสนอ  

การควบคมุการผลติและการประชาสมัพนัธ์งาน การออกแบบการบรหิารและควบคมุการจัดงาน 

3.1. การจัดเตรยีมความพร้อมทางด้านอปุกรณ์และสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ ฝ่ายผลติจะด�าเนนิการ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ เช่น เครื่องมือสื่อสารระหว่างทีมงาน ระบบไฟฟ้า ระบบ

แสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษ และสื่อส�าหรับการน�าเสนอ เครื่องแต่งกายนักแสดงและ

พิธีกร ตลอดจนอุปกรณ์จัดฉากให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน 

3.2. การควบคุมการผลติและการประชาสมัพันธ์งาน ในขัน้ตอนนีบ้รษิทัฯ จะด�าเนนิการผลติงาน 

พร้อมท้ังมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานในทุกขั้นตอนของการผลิต  

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่างานทีผ่ลติออกมามคีณุภาพและตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า ในระหว่าง 

การผลิตงาน บริษัทฯ จะประสานงานกับบริษัทเจ้าของงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้งานเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

3.3. การออกแบบการบริหารและควบคุมการจัดงาน การออกแบบการบริหารและควบคุม 

การจัดงานจะรวมถึงการคัดเลือกและอบรมบุคลากรส�าหรับการจัดงาน ซึ่งทั้งบริษัทฯ 

และลูกค้าจะด�าเนินการร่วมกันจัดหา คัดเลือกและให้การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 

เช่น พนักงานต้อนรับ บริกร พนักงานตรวจตั๋ว ตลอดจนพิธีกร และนักแสดง และ 

การจัดเตรียมและบริหารพื้นท่ีจัดงานซึ่งเริ่มจากการติดต่อขอสถานที่กับหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงศึกษาข้อจ�ากัดของการใช้สถานที่นั้นๆ การจัดวางต�าแหน่งของ

อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การตกแต่งเวทีและฉากให้มี 

ความน่าสนใจและการจัดเตรียมพื้นที่ว่างส�าหรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเพียงพอ ตลอดจน 

การจัดพื้นท่ีส�าหรับเส้นทางสัญจรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางจากจุดชมงาน

จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดเตรียมมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยต่างๆ ไว้พร้อมกันด้วย

 3.4. การด�าเนินการจัดงานตามวันเวลา และสถานที่ที่ก�าหนด

Face The City by Neutrogena 
by CMO

วิเคราะหความตองการ
และวัตถุประสงค

ในการจัดงานของลูกคา

ออกแบบแนวคิดรูปแบบ
และแนวทางของงาน

ควบคุมการผลิต
และการประชาสัมพันธ

จัดเตรียมอุปกรณ
และสื่อสำหรับการนำเสนอ

ออกแบบการบริหาร
และควบคุมการจัดงาน

บริษัท
ไดรับการติดตอ
จากลูกคา

งานการแสดง
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2.2.2 ธุรกิจให้บริการ
อุปกรณ์ (Equipment 
Service)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 เป็นธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment Rental service) ในกลุ่มบริษัท ทั้งทางด้านออกา 

ไนเซอร์ และ เอเจนซี ่เพือ่กจิกรรมการแสดงและการน�าเสนออยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของ บรษิทั พเีอม็  

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (“พีเอ็ม”) 

 ให้บริการจัดหาและอ�านวยความสะดวกการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างครบวงจรในการจัดกิจกรรม

การแสดง (Event Management Supply) โดยการบริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้ค�าแนะน�า 

และค�าปรึกษาเก่ียวกับการเลือกใช้ชนิดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน การให้บริการติดตั้งและ 

การด�าเนินงานด้านการใช้งานอุปกรณ์ ตลอดจนการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดงาน

บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบันการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักตามประเภทของอุปกรณ์ ดังนี้

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

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

ระดับมืออาชีพที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (Switcher), จอพลาสม่า (Plasma 

TV), และ เครื่องฉายซีนอน (Xenon Slide Projector) ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้งาน

ได้หลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหลากหลาย 

รปูแบบ เช่น การ Mapping อาคารหรอืการการฉายภาพบนจอโค้ง หรอืการออกแบบงาน 

ที่มีการฉายลงวัสดุรูปทรงต่างๆ เป็นต้น

- อุปกรณ์แสง (Lighting System) รองรับการใช้งานทั้งงานคอนเวนช่ัน (Convention  

Lighting), งานละคร ในโรงละครต่างๆ, งานกจิกรรมทีจ่ดักลางแจ้ง (Outdoor Lighting)  

งานคอนเสร์ิต (Concert Lighting), งานแฟชัน่โชว์ (Fashion Show), งานประกวด (Contest)  

รวมทั้งระบบแสงส�าหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Lighting)

- อุปกรณ์เสียง (Audio System) รองรับงานประชุม, งานเปิดตัวสินค้า, งานคอนเสิร์ต 

(Concert) และงานแสดงแสง-เสียงต่างๆ ส�าหรับพ้ืนท่ีเล็กๆ ถึงพ้ืนที่ที่รองรับระดับ 

10,000 คนขึ้นไป

- อุปกรณ์เทคนิคพิเศษ (Special Effect) เช่น เครื่องก�าเนิดแสงเลเซอร์ เพื่อฉายภาพในรูป 

กราฟฟิค แอนนิเมชั่นต่างๆ การใช้แสงเลเซอร์, อุโมงค์น�้า, จอน�้า (Water Screen)  

น�้าพุรูปแบบต่างๆ อาทิ Straight, Skirt และ Circle รวมทั้ง Confetti, Paper Blower 

และ Flame Projector

- อุปกรณ์โครงสร้างในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงสร้าง Rooftop ส�าหรับแขวนอุปกรณ์ 

Lighting หรือ Audio ในงานต่างๆ หรือ โครงสร้าง Rooftop ติดแอร์ ส�าหรับสร้างห้อง 

Convention ในสถานที่กลางแจ้งได้

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 การก�าหนดราคาการให้บริการและเช่าอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทงานและชนิดของอุปกรณ์  

เกณฑ์การตั้งราคาจะค�านวณจากราคาอุปกรณ์รวมกับต้นทุนด้านบุคลากรกับโลจิสติกส์ ทั้งน้ี 

การก�าหนดราคาอุปกรณ์ด้านแสง เสียงจะอ้างอิงจากราคาตลาดด้วย ในขณะที่บริการติดตั้งม่านน�้า

และน�้าพุ จะก�าหนดราคาตามลักษณะงาน ตามเกณฑ์การก�าหนดราคาของบริษัท ได้แก่คุณสมบัติและ

เทคนิคพิเศษของอุปกรณ์ ความซับซ้อนของการติดตั้งอุปกรณ์และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าของธุรกิจการให้บริการอุปกรณ์ประกอบไปด้วย 

 - บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer)

 - หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนซ่ึงต้องการจดักจิกรรมการแสดงด้วยตนเอง

 - บริษัทที่เป็นผู้จัดงาน (Promoter)

ข. สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์
 ปัจจุบันธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก จากการ

ศกึษาความเปล่ียนแปลงด้านการแข่งขนัในตลาดแล้วผูป้ระกอบการจ�านวนมากยงัไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อย่างสมบรูณ์ เนือ่งจากอปุกรณ์ทีท่นัสมยัตรงกบัความต้องการของลกูค้าและ

การให้บริการอย่างครบวงจรยังมีจ�านวนน้อย 

 เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขัน กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดหาให้มี

อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

ตามความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและมหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีจ่ดัเกบ็และรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพ 

พร้อมใช้งาน รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งความช�านาญในการบริการเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ท�าให้สามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดได้ 

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ

ก. อุปกรณ์ 
 การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ด�าเนินการภายใต้ผลการส�ารวจความต้องการและความนิยมของตลาด 

โดยท�าการประเมินจากสถิติการเช่าอุปกรณ์ในแต่ละปีร่วมกับข้อมูลการเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้

บริษัทผู้ผลิตและสินค้าจะต้องผ่านมาตรฐานการผลิตและมีคุณภาพสินค้าตามที่ได้ก�าหนดมาตรฐานไว้  

โดยบริษัทจะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตทั้งในและนอกประเทศ ก่อนสรุปการจัดซื้อสินค้า  

และรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็น Innovation เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและคงความเป็นผู้น�า

ทางด้านบริษัทแห่งเทคโนโลยี

ข. บุคลากร 

 กลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญท้ังการคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร  

ซึง่เป็นหนึง่ในแนวทางการรักษามาตรฐานงานบรกิาร ทัง้ยงัเป็นแนวทางการพัฒนาคณุภาพและส่งเสรมิ

ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรด้วย

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
 

 หนึง่ในเกณฑ์พจิารณาบรษิทัผูผ้ลติอปุกรณ์คอืผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม อาทิ  

ไม่ผลติสารทีเ่ป็นพษิต่อสิง่แวดล้อมและเป็นผลติภณัฑ์ท่ีประหยดัพลงังาน นอกจากนีแ้ล้วบริษทัยงัพยายาม 

เพิม่จ�านวนอปุกรณ์ดงักล่าวเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการท�าธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมด้วย

Thai Fight 2019 - Visual Effect, Lighting, Audio 
Special effect and Rooftop operated

by PM Center

Maroon 5 Red Pill Blues Tour 
- Visual Effect operated

by PM Center
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2.2.3 ธุรกิจให้บริการ
ผลติสือ่ส�าหรับการน�าเสนอ 
(Presentation Media)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

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

มลัตมิเีดยีส�าหรบังานพรเีซน็เทชัน่ แบบครบวงจร โดยครอบคลมุตัง้แต่การให้ค�าแนะน�า, การออกแบบสือ่

ทีเ่หมาะสมกบังานน�าเสนอแต่ละประเภท รวมถงึเลือกชนดิของอปุกรณ์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการน�าเสนอ  

และการดูแลงานทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อท�าให้กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเกิดความเข้าใจและ 

การรบัรูเ้กีย่วกบัตัวสนิค้าได้มากขึน้ และประชาสมัพนัธ์องค์การเพือ่ก่อให้เกดิภาพพจน์ทีด่ต่ีอตวัองค์กร 

โดยสื่อต่างๆ ถูกน�าไปใช้ทั้งในกิจกรรมหลายประเภท ท้ังงานเปิดตัวสินค้า, กิจกรรมการตลาดและ 

การส่งเสรมิการขาย, กิจกรรมบนัเทงิสาธารณะ, นทิรรศการ, กิจกรรมการประชมุในระดบันานาชาต ิฯลฯ

 ปัจจุบันดิอายส์ให้บริการผลิตสื่อส�าหรับการน�าเสนออยู่ 3 ประเภท คือ

- สื่อประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เป็นเทคนิคการใช้สื่อผสมทั้งด้านภาพและเสียง 

ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของลูกค้า เหมาะส�าหรับ

การจัดแสดงในงานอีเว้นท์ นิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เทคนิคที่ใช้ก็มีหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็น Multiscreen Video, Panorama Video, Video Mapping, Hologram, 

Magic Display, และ 3D Video

- สือ่ประเภทวดีโีอ (Video Presentation) ดอิายส์ให้บรกิารผลติวดีโีอพรเีซนเทชัน่ครบวงจร  

ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ การถ่ายท�า จัดท�ากราฟฟิค แอนนิเมชั่น จัดท�าเสียงและดนตรี

ประกอบ ไปจนถงึการตดัต่อวดีโีอ ประเภทของวดีโีอทีใ่ห้บรกิารมตีัง้แต่ Company Profile,  

Video เข้าตลาดหลักทรัพย์, Promotional Video, TV Commercial, ภาพยนตร์สั้น 

และวีดีโอพรีเซนเทชั่นอื่นๆ

- สือ่ประเภทอนิเตอร์แอคทฟี (Interactive Media) เป็นสือ่ทีใ่ช้เพือ่สร้างสสีนัให้งานอีเว้นท์  

นิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยท�าให้ผู ้มาร่วมงานสามารถ  

interact กบัสือ่ต่างๆ ได้ เพือ่ทีจ่ะให้ได้ถงึข้อมลูของสนิค้าและบรกิารต่างๆ หรอืเพือ่ความ

บนัเทงิ ส่ืออนิเตอร์แอคทฟีของทางดอิายส์มหีลากหลายแบบ เช่น Interactive Shadow, 

Multi-touch Table, Reactable, Silhouette Art Projection, Augmented Reality,  

Photo Booth, Movie Bike and Kinect Interactive Game โดยที่เราสามารถ 

ปรบัเปลีย่น ดดัแปลงโปรแกรม ให้ตรงกบัการใช้งาน และความต้องการของลกูค้ามากทีส่ดุ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

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

และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยก�าหนดระดับราคาจากต้นทุนของการผลิตส่ือแต่ละประเภท 

บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer) และเอเยนซี่โฆษณา ซึ่งไม่มี

หน่วยงานภายในของตนท�าหน้าที่จัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

- หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ของตนและจ�าเป็นต้องใช้สื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

ข. สภาวะการแข่งขนัในธุรกจิให้บริการผลิตสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ
 หากพจิารณาธุรกิจผูใ้ห้บรกิารจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอในประเทศไทย จะพบว่ามผีูป้ระกอบการ 

อยูเ่ป็นจ�านวนมาก แต่ผูป้ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมคีวามช�านาญในการจดัท�าสือ่ส�าหรบัการน�าเสนอ

อยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภทเท่านั้น มีผู้ประกอบการเพียงไม่ที่รายซึ่งรวมถึงดิอายส์ด้วย  

ที่สามารถให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม 

มีการด�าเนินกิจการที่เป็นระบบ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนในวงการ 

 เพื่อด�ารงความสามารถในการแข่งขัน ดิอายส์ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีบริการจัดท�าสื่อ

ส�าหรับการน�าเสนอแบบครบวงจรทั้งสื่อประเภทวีดีโอ สื่อประเภทมัลติมีเดีย สื่อประเภทคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก และสื่อประเภทมัลติวิดีโอ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ในราคาท่ีเหมาะสมนอกจากนี้ ดิอายส์ยังจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจและตามทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าส่ือส�าหรับการน�าเสนอ 

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว ด้วยการให้บริการที่เน้นคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และแนวคิด 

ในการน�าเสนอทีแ่ปลกใหม่ แต่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า พร้อมกบัคดิราคาในการให้บรกิารในอตัรา 

ท่ีแข่งขันได้ ท่ีผ่านมาดิอายส์จึงได้รับการยอมรับจากทั้งลูกค้าของบริษัทฯ เอง และบริษัทคู่แข่งขัน 

ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอชั้นน�าบริษัทหนึ่งในวงการ

 นโยบายทางการตลาด : ดิอายส์ยังคงยึดหลักการให้บริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า และผลิตภัณฑ ์

ที่มีคุณภาพ เพื่อคงความเป็นผู้น�าในตลาดนี้ พร้อมทั้งยังมีการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

แปลกใหม่ ที่แสดงถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งยังให้ความ

ส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท ทางออนไลน์อย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากขึ้น

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก. อุปกรณ์ 
 ดิอายส์มีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท�าสื่อส�าหรับการน�าเสนอ 

เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟิก อุปกรณ์ส�าหรบัการถ่ายท�าวดีโีอ และอปุกรณ์ส�าหรบัการถ่ายภาพ 

ทีม่คีณุภาพดแีละตรงกบัความต้องการใช้งาน โดย ดิอายส์ จะมกีารสัง่ซือ้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น

จากทั้งแหล่งภายในประเทศและนอกประเทศ

ข. บุคลากร 
 เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจให้บริการจัดท�าสื่อส�าหรับ

การน�าเสนอ ดอิายส์ จงึมนีโยบายให้การฝึกอบรมพนกังานให้มีทักษะและความช�านาญในการใช้อุปกรณ์ 

และเครื่องมือ รวมถึงโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยิ่งๆ ขึ้นไป

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 อาคารส�านักงานประหยัดพลังงานดิอายส์ได้ค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม โดยอาคารส�านกังานใหญ่ของดอิายส์ถกูออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่  

เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า และติดตั้งไฟเซ็นเซอร์เปิดปิดเองโดยอัตโนมัติ 

ตามทางเดินเมื่อมีคนเดินผ่าน รวมถึงนโยบายการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ไม่ใช้งาน และมีนโยบาย

การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองโดยการลดการใช้กระดาษ น�ากระดาษมาใช้ซ�้า และลดการปริ้นท์เอกสาร 

ที่ไม่จ�าเป็น ลดการใช้ DVD เพื่อส่งมอบงาน โดยการส่งผ่านช่องทาง online

Thai Catering VDO Presentation
by The Eyes

Face Mapping for Tuborg TV
by The Eyes
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2.2.4 ธุรกิจการให้บริการ
ระบบสาธารณูปโภค 
(Utility Service)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (หรือ “เอ็กซ์โป เทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทดังกล่าว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการ

ระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น บริการต่อระบบไฟฟ้า ระบบท่อน�้า ระบบท่อลม และระบบการเดินสาย

ส่งสัญญาณต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการจัดงานอีเว้นท์ นอกจากนี้ เอ็กซ์โป เทคยังเป็นผู้ให้บริการ 

ด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอย่างเป็นทางการในส่วนของอาคารชาเลนเจอร์ เมอืงทองธาน ีด้วย

 

(2) การตลาดและภาวะแข่งขัน

ก. นโยบายและการก�าหนดราคา
 เอก็ซ์โป เทค มนีโยบายในการก�าหนดราคาการให้บรกิารระบบสาธารณปูโภค (Utility Service)  

ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ โดยก�าหนดระดับราคาจากต้นทุน 

ของการให้บริการแต่ละประเภท บวกก�าไรหรือผลผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม

• ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ของตน ที่มาจัดงานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

- บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer) ซึ่งไม่มีหน่วยงานภายใน หรือ

บริษัทย่อยที่ไม่ช�านาญในงานระบบสาธารณูปโภค

ข. สภาวะการแข่งขนัในธรุกิจการด�าเนนิการการให้บรกิารระบบสาธารณปูโภค 
 หากพจิารณาธรุกจิผูใ้ห้บรกิารงานระบบสาธารณปูโภคส�าหรบัการงานประเภทส่งเสรมิการขาย  

หรืองาน EVENT ต่างๆ ในประเทศไทย จะพบว่ามีผู้ประกอบการอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ผู้ประกอบการ 

โดยส่วนใหญ่จะมีความช�านาญในการให้บริการงานระบบอยู่เพียงประเภทเดียว หรือสองประเภท

เท่าน้ัน มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย ที่สามารถให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้แบบครบวงจร 

โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวส�าหรับผู้ที่จัดงานในอาคารชาเลนเจอร์  

เมืองทองธานี ท�าให้ เอ็กซ์โป เทค มีความได้เปรียบในเรื่องของการติดต่องานกับลูกค้าอื่นๆ และสร้าง

การรับรู้ในเรื่องของการให้บริการอย่างมืออาชีพกับลูกค้าด้วย

(3) การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

ก. อุปกรณ์ 
 บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้าและ 

ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยวัสดุที่น�ามาให้บริการ 

มทีัง้สัง่ซือ้โดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าในประเทศ รวมทัง้มกีารสัง่ซือ้จากตวัแทน

ท่ีน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย โดยบริษัทมีนโยบายใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดอัตตรา 

การใช้พลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟ

ข. บุคลากร 

 ด้วยลกัษณะของธรุกจิบรกิาร บคุลากรเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�าเนนิธรุกจิ และด้วยสถานการณ์

ทีก่�าลงัจะก้าวสูป่ระชาชมเศรษฐกจิอาเซยีน ท�าให้ต้องมกีารพัฒนาบคุลากรให้มคุีณภาพในระดับสากล 

ทัง้ด้านวศิวกรรมและทางด้านการให้บรกิารให้เป็นสากลมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะการตดิต่อสือ่สารท่ีจ�าเป็น

จะต้องมีความสามารถ และมีทักษะใช้ภาษาได้ดี บริษัทจึงมีนโยบายการเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับ

พนักงานโดยการจัดฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะท้ังทางวิศวกรรมและทางด้านภาษาให้มีทักษะและ

ความช�านาญมากขึ้น

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 ปัจจุบันบริษัทเอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการลดผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม จงึเปลีย่นมาใช้หลอดไฟ LED ทัง้หมดซ่ึงหลอดไฟ LED แทบจะไม่ปล่อยความร้อนออกมา 

ท�าให้อาคารลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในส่วนเคร่ืองปรับอากาศ แอร์ท�างานน้อยลง ท�าให้ช่วย

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในทางอ้อม หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก

ภายในบรรจุไอของปรอท ขณะที่หลอดไฟ LED ไม่มีผลกระทบหรือมีแต่น้อยมากๆ และอายุการใช้งาน 

ที่ยาวนานมากๆ ถึง 50,000 - 100,000 ชั่วโมง และกินไฟฟ้าเพียง 0.5 - 1 วัตน์ เท่านั้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ( CMO Show Corp.) ด�าเนินธุรกิจกิจสร้างสรรค์โชว์ 

โดยน�าเอาศิลปะ และ วัฒนธรรม มาผสมผสานกับศิลปะการแสดงและเทคโนโลยีสื่อผสมสมัยใหม่  

เพื่อรังสรรค์ Creative Cultural Products เพื่อประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง 

ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาเยือน

2.2.5 ธุรกิจการให้บริการ
ด้าน Tourist Attractions

Kubota Conference 2019
by CMO
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2.2.6 การจดังานสังสรรค์
แบบเฉพาะกลุ่ม 
(Private Lifestyle 
Event Service)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ให้บริการการจัดงานแบบเป็นส่วนตัวและในรูปแบบของบริษัท 

อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมต้ังแต่การให้ค�าแนะน�า เสนอแนวความคิด และคอนเซ็ปของงาน  

รวมถงึออกแบบ จัดหาอปุกรณ์และควบคมุการผลติทกุองค์ประกอบ ตดิตัง้ ตกแต่ง ดแูลความเรยีบร้อย

ของทุกส่วนภายในงาน ให้ออกมาอย่างทันสมัยและไม่เหมือนใคร ภายใต้บุคลากรมืออาชีพท่ีได้รับ 

การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแฟชั่นของประเทศไทย

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

 ตลาดการจัดงานของประเทศไทยปัจจุบันนี้มีทั้งในรูปแบบบริษัท และท�าอย่างอิสระ ซึ่งยังไม่มี

บริษัทใดที่เน้นการจัดงานแบบส่วนตัวอย่าง บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด ดังนั้นเราจึงไม่มีคู่แข่งโดยตรง

ที่ท�างานในลักษณะเดียวกัน จะมีเพียงแต่คู่แข่งโดยอ้อมเช่น บริษัทจัดงาน หรือ Wedding planner 

อื่นๆ เช่น Wedding is me, Rainforest, Kaidang Design, Phka, Box wedding และ บริษัท  

ตอื จ�ากดั และยงัมกีลุม่ฟรีแล๊นซ์ทีร่บัจดังานโดยไม่ผ่านรปูแบบบรษิทัเพิม่ขึน้อกีมากมายอย่างต่อเนือ่ง 

จงึสรปุได้ว่ามกีารแข่งขนัสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งโดยอ้อมในแง่ของการจดังานอเีว้นท์ภายในตลาด

ของประเทศไทย

ก. นโยบายทางการตลาด
 บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด จะมุ่งเน้นในส่วนของการจัดงานแบบส่วนตัวให้มากขึ้น โดยจะเน้น

จดังานแต่งงานเป็นหลกัสบืเนือ่งมาจากการหาข้อมลู พบว่าในตลาดการจดังานแต่งงานของประเทศไทย

ในแต่ละปีมีบ่าวสาวแต่งงานมากถึง 3 แสนคน และ มีมูลค่ารายได้กว่า 30,000 ล้านบาท

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
 หากเทียบระดับราคาของอุปกรณ์เช่าของบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด กับบริษัทอื่นท่ีให้เช่า

อปุกรณ์นัน้ พบว่าเรามรีาคาสงูกว่ามาก เนือ่งจากอปุกรณ์ทีเ่ราใช้ในแต่ละครัง้ ล้วนเป็นการผลติขึน้ใหม่  

จึงมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าบริษัทอี่นที่มีการใช้ซ�้า ดังนั้น เราจึงจะมีนโยบายท่ีจะน�าผลผลิตหรือ 

อุปกรณ์เดิม กลับมาซ่อมแซม ดัดแปลงและน�ากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุน 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 มกีารจดัหาซพัพลายเออร์ใหม่ๆ ทีต่อบโจทย์ลกูค้า และราคาต้นทนุไม่สงูมากภายใต้กรอบของการ 

ควบคุม คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เช่น ซับโครงสร้าง ดอกไม้ พร็อพ Catering โรงพิมพ์การ์ด ฯลฯ รวมถึง 

การหาทีมงานที่ช่วยซับพอร์ตงานเฉพาะทางมาช่วยสร้างสรรค์งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(4) การด�าเนินการของบริษัท 
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 เน่ืองจากทางบริษัทโมเมนตัม เอส เป็นบริษัทที่อีเว้นท์ที่เน้นคุณภาพของความครีเอทีฟ และ 

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักจึงมีการน�าเสนอให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนเรื่องการปริ้นการ์ดเชิญต่างๆ  

เป็นรูปแบบของ E-Card แทน เพื่อเป็นการเพิ่ม Value ให้กับงานและลดการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองต่างๆ 

และการส่งงาน ส่งข้อมลูต่างๆ ให้ผ่านระบบอเีมล์ทัง้หมด เพือ่ลดการใช้ทรพัยากรสิน้เปลอืงทัง้กระดาษ 

แผ่น DVD และค่าแมสเซนเจอร์ต่างๆ

2.2.7 ธุรกิจให้บริการ
ด้านการจัดงานคอนเสิร์ต 
ครอบคลุมถึงการจัด
ปาร์ตี้คอนเสิร์ต 
โชว์บิซทุกประเภท 
(Creative & Entertainment 
Production Agency)

 มวิส์ คอร์ปอเรชัน่ คอื นกัผลติปรากฏการณ์ ทีมุ่ง่มัน่ประดิษฐ์งานเอนเตอร์เทนเมนต์ ด้วยความสนกุ  

มีสไตล์ และพลังสร้างสรรค์ “PLAYING WITH PHENOMENA” ที่ให้บริการบริหารการจัดงานอีเว้นท์ 

งานแสดงคอนเสิร์ตแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) ขอบเขตการให้บริการ ได้แก่

- การออกแบบสร้างสรรค์

- การวางแผนงานการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของลูกค้า 

- การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ

- การออกแบบชิ้นงาน 

- การให้ค�าปรกึษาในด้านการจดัหาและจัดเตรียมพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรับการจดังานแสดง

ประเภทต่างๆ 

- การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นทางด้านอุปกรณ์และสื่อส�าหรับการจัดการแสดง 

- การให้บริการรับออกแบบจัดสร้างตามแนวความคิดของลูกค้า 

- การควบคุมการผลิต

- การให้บริการประกอบ ติดตั้ง และตกแต่งภายในให้ลูกค้า 

- และบริหารงานแสดง 

- จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการให้บริการของบริษัทมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่

- Creative & Entertainment Production Agency: บริษัทเป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค ์

โปรเจคใหม่ขึ้นมาในลักษณะ “Promoter” และท�าการหาผู้สนันสนุนโครงการ

- Tailor-made Corporate Entertainment : รับจ้างสร้างปรากฎการณ์ 

- New Experience for Branding : ต่อยอดแบรนด์ให้แข็งแรงและแตกต่าง

 

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
 1. เน้นการน�าเสนองานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างผ่านรูปแบบการสร้างงานที่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะให้แก่ลกูค้าแต่ละราย (Tailor-made) เน่ืองจากปัจจบุนั การแข่งขนัในด้านการสือ่สาร

ตลาดไปเป็นอย่างรุนแรงและมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็ว ทางบรษิทัจงึมุง่เน้นการสร้างสรรค์งานทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ให้ลูกค้ารวมถึงตอบโจทย์ในด้านเป้าหมายท่ีตั้งไว้ โดยการน�าเอารูปแบบการจัดงาน และ 

เทคนิคใหม่ๆ มาน�าเสนอ

EM Summer Republic
by MUSE
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 2. การให้บริการโดยใช้การส่ือการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing  

Communication) ท�าให้สามารถรองรบับรกิารลกูค้าได้แบบ one stop service ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ งานวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้าง

ความต่อเนื่องและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางบริษัทสามารถ 

ให้ค�าปรึกษาและรับผิดชอบต้ังแต่ขั้นตอนการท�า Concept Exploration, Strategic Planning,  

Production, และ Operation & Management จนถึงการท�า Monitoring & Evaluation ให้กบัทางลกูค้า

 3. การบริหารเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management) 

และเน้นการดแูลลกูค้าแบบระยะยาว ซึง่กลยทุธ์นีจ้ะท�าให้ทางลกูค้ามคีวามเชือ่มัน่และเกดิการจ้างงาน

ในระยะยาว เน้นการดูแลลูกค้าโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึง

สามารถให้ค�าแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้าได้

ข. ภาวะการแข่งขัน
หากพิจารณาธุรกิจให้บริการด้านการจัดงานคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าในแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

- การรับ brief โจทย์และความต้องการของลูกค้า

- Brainstorming การระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการน�าเสนองาน

- Proposal presentation การน�าเสนอรายละเอียดงาน

- Production เมื่อสิ่งที่น�าเสนอผ่านการอนุมัติจากทางลูกค้า จะเริ่มการลงรายละเอียด

การเตรียมงานทั้งหมด

- Set Up การท�าการก่อสร้าง ณ สถานที่จัดงานจริงพร้อมมีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียม 

ความเรียบร้อยทั้งหมด

- Show Day การแสดงจริง

- Evaluation หลังจากจบงานจะมีการประเมินผลงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว ้

หรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานในอนาคต

- Customer Relationship Management ท�าการดูแลและติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งน�าเสนอแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางลูกค้า

 บริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท ในการ 

ขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความส�าเร็จและผลิตงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ มีนโยบาย 

คัดเลือกบุคลากรท่ีมีทัศนคติและคุณสมบัติที่ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรม

พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานและระบบการท�างานของบริษัท รวมไปถึงการเน้น 

พาพนักงานไปดูงานนอกสถานที่เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัทเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

 1. นโยบายการประหยดัพลงังาน ทางมวิส์มนีโยบายให้พนกัทกุคน ร่วมใจกันประหยดัไฟฟ้า 

และน�้าประปาในบริษัทฯ

 2. นโยบายการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง ลดจ�านวนการใช้กระดาษและเอกสารในบริษัท  

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

ทางอีเมล์หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

2.2.8 ธุรกิจการให้บริการ
ด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก 
(Playland)

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

 IMAGINIA ด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็กและครอบครัว โดยเน้นเรื่อง

พัฒนาการด้านการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นรากฐาน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 

ด้านต่างๆ ทัง้ร่างกาย สมอง และจติใจของเดก็ๆ พร้อมทัง้เป็นสถานทีท่ีส่ามารถใช้เวลาได้ส�าหรบัทกุคน 

ในครอบครัว สวนสนุกมีบริเวณ 1400 ตารางเมตรในการแบ่งโซนการเล่นทั้งหมดออกมาเป็น 21 โซน 

รวมถึงส่วนอ�านวยความสะดวก เช่น คาเฟ่ ห้องน�้า จุดเปลี่ยนผ้าอ้อม และห้องปฐมพยายาลเบื้องต้น 

 นอกจากพ้ืนทีเ่ล่นแล้ว ปัจจบุนัสวนสนกุอเิมจเินยีมบีริการและกจิกรรมพิเศษทีแ่บ่งเป็นประเภท

ต่างๆ ได้ดังนี้:

 1) กจิกรรมประเภทอีเว้นท์ (Event) : กจิกรรมอเีว้นท์เป็นงานกึง่นทิรรศการทีจ่ะมธีมีเฉพาะ

ที่จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 2) กิจกรรมเสริมพิเศษ (Special Workshop) : กิจกรรมที่สอดคล้องกับเทศกาลหรือ 

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

ภายในสวนสนุก

 3) กจิกรรมพฒันาการเรียนรูจ้ากการเล่น (Play series) : กจิกรรมต่อเนือ่งส�าหรับผู้ปกครอง

ที่ต้องการให้เด็กๆ เปิดประสบการณ์และทดลองท�ากิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายทักษะในหลักสูตร 

ที่ออกแบบโดยเฉพาะ น�าโดยวิทยากร

 4) บริการทัศนศึกษา (School Field Trip) : ให้บริการพื้นที่ส�าหรับเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล 

ถึงประถมต้น 

 5) บริการรับจัดงานสังสรรค์ : ครอบคลุมวันส�าคัญต่างๆ ของเด็กและบุคคลในครอบครัว 

อาทิเช่น งานวันเกิด งานจบพิธีการศึกษา งานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลต่างๆ 

 6) บริการส�าหรับลูกค้าในรูปแบบ corporate : จัดกิจกรรมในประเภท CRM หรืองานเลี้ยง

ขอบคุณลูกค้าส�าหรับลูกค้าในกลุ่ม corporate ให้มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ 

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. นโยบายทางการตลาด
 อเิมจเินยี มุง่เน้นในการสร้างสวนสนกุส�าหรบัเด็กอาย ุ1 - 12 ปี โดยเน้นชจูดุเด่นในเร่ืองสวนสนุก

ปลกูจนิตนาการ ทีช่่วยส่งเสรมิพฒันาการเดก็อย่างสมดลุ 4 ด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ความรูส้กึ 

กระบวนคดิ และความคดิสร้างสรรค์ ผ่านการน�าเสนอการเรียนรู้จากการเล่น ผ่านกจิกรรมศิลปะ ดนตรี 

วรรณกรรม ธรรมชาติ และ การเล่นแบบคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบที่ผสมผสานดิจิตอลอินเตอร์แอ็คทีฟ 

(digital interactive) ทีเ่ปิดจนิตนาการของเดก็ๆ ตัง้แต่อาย ุ1 - 12 ปี พร้อมปลุกจนิตนาการของทกุคน 

ในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน

 ทางอิเมจิเนียยังเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานประเภทอีเว้นท์ (Event) ซึ่งเป็นงาน 

กึ่งนิทรรศการท่ีจะมีธีมงานเฉพาะท่ีจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเน้นจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ในทกุไตรมาส โดยมจีดุประสงค์หลักเพือ่สร้างสสีนัและท�าให้เกดิความหลากหลายให้กบัผู้เข้าใช้บริการ

ประจ�า และเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ๆ ส�าหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการใหม่ อีกทั้ง 

ยังเป็นการเน้นจุดเด่นของสวนสนุกให้มีความแตกต่างจากสวนสนุกอื่นๆ นอกจากนี้ทางอิเมจิเนียยังม ี

การเพิม่การจดักจิกรรมพเิศษ (Special Workshop) ในเทศกาลต่างๆ โดยกจิกรรมดังกล่าวเป็นกจิกรรม

เชงิสร้างสรรค์ ช่วยให้เดก็ได้สนกุเพลดิเพลนิและช่วยให้เดก็ได้เรยีนรู้ในด้านต่างๆ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นจดุแข็ง

ของทางอิเมจิเนียอีกจุดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้อิเมจิเนียแข่งขันกับคู่แข่งได้

Imaginia Playland
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• ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

- ลูกค้ากลุ่มคนไทย โดยเน้นการเพิ่มจ�านวนลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นหลัก ผ่านการท�ากิจกรรม 

ส่งเสรมิการตลาดต่างๆ

- ลกูค้ากลุม่ชาวต่างชาตทิีม่ถีิน่พ�านกัในประเทศไทย โดยเน้นกระตุน้ให้เกดิการใช้บรกิารซ�า้ 

และเน้นสร้างความจงรกัภักดใีนตราสนิค้าและบรกิารอย่างอเิมจเินยี

- ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว โยเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเสนอสิทธิพิเศษ 

เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วมาใช้บรกิาร

 

ข. ภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการด้านสวนสนุกส�าหรับเด็ก
 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจด้านเก่ียวกับเด็กทั้งหมด ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านสวนสนุกและ 

ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็ก มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ได้มีการเพิ่มผู้ประกอบการทั้งเล็กและ

ใหญ่อย่างต่อเนือ่งมากกว่า 10 รายภายในระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา มีรีปูแบบธรุกจิใหม่ซึง่ผสมผสานคาเฟ่

และสถานที่เล่นส�าหรับเด็กเล็กเข้าด้วยกัน ท�าให้มีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มสูงขึ้น เพื่อด�ารงความสามารถ 

ในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและบริการที่ใกล้เคียงกัน อิเมจิเนียจึงมุ่งม่ันในการพัฒนาเกมส์ 

กิจกรรม และเนื้อหาใหม่ๆ ในลักษณะเวิร์คชอปหรือการสอนเชิงการเล่นอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบ

แปลกใหม่และน่าสนใจส�าหรับเด็ก เพื่อดึงดูดกลุ่มครอบครัวซึ่งให้ความส�าคัญในการเล่นเชิงการเรียนรู้

อย่างมากในปัจจุบัน ให้เป็นประสบการณ์ที่ได้ทั้งความรู้และความสนุก ซึ่งส่วนประกอบทั้งสองด้านนั้น

คือความต้องการหลักของกลุ่มลูกค้าในประเภทธุรกิจบริการเกี่ยวกับเด็ก พร้อมทั้งขยายการรับรู้ในสื่อ

ประเภทออนไลน์ไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ผลิตภัณฑ์

 อเิมจเินยีมกีารปรบัปรงุและเพิม่เตมิเครือ่งเล่นและบรกิารใหม่ๆ เพือ่ตอบโจทย์ของลกูค้าทกุกลุม่ 

(สามกลุ่มหลักคือคนไทย, ชาวต่างชาติที่พ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยว) 

2. บุคลากร

 ทางอิเมจิเนียมีการอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ประเภทต่างๆ หลายด้าน ดังนี้ 

- บุคลิกภาพ มีการอบรมการแต่งหน้า 2 ครั้งต่อปี 

- บริการ มีการทดสอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อลูกค้ารวมถึงมารยาทการบริการ 

ที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ และเข้าอบรมจิตวิทยาเด็กเพื่อเข้าใจถึงการบริการเชิงลึก 

และช่วยเสริมการบริการส�าหรับลูกค้าต่างชาติ ที่มีภาษาเป็นปัจจัยท้าทาย

- ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้า (supervisor) ทั้งหมดได้รับการอบรมเชิงลึก 

ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้รับการอบรมในการแก้ใขปัญหาเครื่องและเกมต่างๆ

(4) การด�าเนินการของบริษัท
 เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

อิเมจิเนียให้ความส�าคัญในเรื่องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในองค์กร

- มกีารตรวจนบัและควบคมุจ�านวนวตัถดิุบส�าหรับงานศิลปะต่างๆ และอาหาร เพ่ือก�าหนด

ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า และเพื่อจ�านวนอัตราการสูญเสียวัตถุดิบ 

อย่างไม่เกิดประโยชน์ เช่น วัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารหมดอายุ เป็นต้น

- มาตรการการลดขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทกระดาษ การเน้นให้ใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน 

การใช้กระดาษรีไซเคิล

- มีมาตรการส่งเสริมการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�าขยะมาท�ากิจกรรม 

ทางศิลปะ สร้างเป็นของตกแต่ง 

- มาตรการการประหยดัพลงังานในส�านกังาน เช่น การปิดเคร่ืองปรับอากาศ และการปิดจอ 

คอมพิวเตอร์ในเวลาพักกลางวัน

ส�าหรับสวนสนุก

- รณรงค์ปลกูฝังเดก็ๆ เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม เช่น การน�าเอาถงัขยะทีส่ามารถแยกขยะ

ประเภทต่างๆ เพือ่ปลกูฝังพฤตกิรรมส�าหรบัเดก็ มป้ีายรณรงค์ภายในจดุใช้วสัดสุิน้เปลือง

เช่น สบู่เหลว น�้า กระดาษช�าระ เป็นต้น

- จัดกิจกรรมพิเศษในธีมรีไซเคิลตลอดทั้งปี 2020 ภายใต้ชื่อ “Let’s save the world” 

Project

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง

1. Collecting ตั้งกล่องและท�ากิจกรรมเกมช่วยเก็บขวดพลาสติก

2. Creating น�าเอาภาชนะและขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาคมาท�าเป็นของใช้และ/หรือของเล่น

3. Giving น�าเอาผลงานของน้องๆ ไปบริจาคยังองค์กรเกี่ยวกับเด็ก

Imaginia Playland

Imaginia Playland
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้น�าระบบ 

การบริหารความเส่ียงมาใช้ภายในองค์กร โดยอ้างอิงกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนว 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องความเสี่ยงระหว่างหน่วยธุรกิจ 

อย่างใกล้ชิด เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและหาวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ท้ังนี้บริษัทได้วิเคราะห์

ปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกได้

เป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

3.1 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง
 แผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้า

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมทางการตลาด ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก 

ในการทีจ่ะเข้าถงึผูบ้รโิภคหรอืกลุม่เป้าหมายได้อย่างถกูต้องตรงกบัสนิค้าหรอืบรกิารท่ีม ีบรษิทั

จ�านวนมากหันมาให้ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น ควบคู่ไปกับการโฆษณา 

ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบดั้งเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ของลกูค้าจงึถอืเป็นความเสีย่งอนัดบัต้นๆ ของบรษิทัในการท�าธรุกจิให้บรกิารบรหิารการจดังาน  

เช่น การปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านการตลาดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

ผลติภณัฑ์ การเปลีย่นกลุม่ลกูค้า การเปลีย่นแปลงงบประมาณในการท�าการตลาด และรวมไปถงึ

การเลือ่นระยะเวลาของการจดัท�ากจิกรรมออกไป เป็นต้น ซึง่การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบต่อแผนการท�างานทีก่�าหนดไว้แล้ว รวมถงึการรบัรูร้ายได้และผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือด้วย

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้าเพื่อต่อยอดการท�างานเพ่ิมขึ้นในปีถัดไป 

ในลกูค้าทกุราย โดยการพยายามน�าเสนอผลงานให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และต่อยอด

ผลงานทีป่ระสบความส�าเรจ็ของลกูค้าเพือ่รกัษาระดบัความสมัพนัธ์และสร้างโอกาสในการได้งาน 

ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการมีฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมเดียว ก็ถือเป็นความเสี่ยง

อีกรูปแบบหนึ่งหากกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยได้เช่นกัน
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จากปัจจยัความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัฯ เชือ่ว่าการด�าเนนิกจิการมายาวนานอย่างต่อเนือ่งกว่า 30 ปี ท�าให้
มีฐานลกูค้าทัง้จากภาครฐัและเอกชนด�าเนนิธรุกจิในหลากหลายประเภทอตุสาหกรรม ซึง่แต่ละประเภท
อุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการจัดงานต่างกัน ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงในด้านของช่วงเวลา 
การจัดงานได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ ในประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบในกรณีลูกค้ารายเดิมงดการจัดกิจกรรมทางการตลาด อีกทั้ง
ยังมีหน่วยงานดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือน้อมรับทุกความเห็นและท�าความเข้าใจถึง
วตัถปุระสงค์การใช้งบประมาณของลกูค้าอย่างแท้จรงิ และเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของงานทีใ่ห้บรกิาร
แก่ลกูค้าเพือ่ให้งานมคีณุภาพมากและเกดิความพอใจสูงสดุ เป็นการต่อยอดธรุกจิต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ง 

3.2 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากความไม่แน่นอนของภาวะ 
 ทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และการเปลีย่นแปลง 
 นโยบายของภาครัฐ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะทางเศรษฐกจิกบัสภาวะทางการเมอืงในปัจจบุนันี ้ถอืว่ามคีวามเกีย่วข้องกนั
ค่อนข้างมาก ธรุกจิการให้บรกิารสร้างสรรค์และจดังานอเีว้นท์ เป็นธรุกจิทีมี่ความเก่ียวข้องและเชือ่มโยง
กับธรุกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอย่างมาก  
การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนและการอยู่รอดของธุรกิจเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการในการเลือกใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจัด
กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดหรอืงานอเีว้นท์ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการตลาดเพือ่ส่งเสรมิการขายประเภทหนึง่

เมื่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน ซึ่งในสังคมไทยนั้น ประชาชนมีความตื่นตัว
และสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง ดังน้ันการด�าเนินธุรกิจจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ 
ความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความมัน่คงทางการเมอืง  
การชมุนมุประท้วงของกลุ่มต่างๆ นโยบายทางเศรษฐกจิต่างๆ ล้วนส่งผลให้เกิดการพจิารณาเปลีย่นแปลง
นโยบายการตลาด และใช้งบประมาณในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ รวมถงึงบประมาณของการจดั
กิจกรรมอีเว้นท์ด้วยเช่นกัน ไม่นับรวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ ที่ได้รับการก่อตั้งและสนับสนุน
โดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมส่งเสริมสนับสนุนโดยภาคเอกชน เช่น โครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพื่อการท่องเที่ยว โครงการจัดการประชุมนานาชาติ  
ทีมี่ความอ่อนไหวค่อนข้างมากกบัสถานการณ์บ้านเมอืงและเศรษฐกจิ กอ็าจมกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ เช่นกัน 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เตรียมความพร้อมในกรณีน้ีอยู่เสมอ โดยการพยายามจัดสัดส่วนการสร้างราย
ได้ไม่ให้พึ่งพาลูกค้าเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแต่พยายามกระจาย 
ไปยังลูกค้าหลายๆ รายและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มิได้จ�ากัดการรับงานอยู่เพียงแต่ในเมืองหลวง  
ไม่พึง่พงิลูกค้ารายใดรายหนึง่หรอือตุสาหกรรมประเภทใดโดยเฉพาะ และกระจายการสร้างรายได้ไปตาม 
ภาวะการณ์ของตลาด ทัง้นีช่้วงทีผ่่านมา ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการประชมุระดับนานาชาตจิ�านวน
หลายงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอกาสให้จัดงานประชุมระดับนานาชาติในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงศึกษา 
ถึงความเป็นไปได้และเริม่สรรหาบคุลากรเข้ามาบรหิารหน่วยธรุกจิใหม่เพือ่ต่อยอดธรุกจิประเภทการจดั 
ประชมุระดบันานาชาตเิพิม่ขึน้อกีหนึง่หน่วยธรุกิจ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมนีโยบายรกัษาสมดลุของงาน 
ที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบมากที่สุด รวมถึงการวางนโยบายที่จะสร้างงาน
ทีเ่ป็นรายได้ประจ�าของบรษิทัฯ นอกเหนอืจากการรบัจ้างจดังานให้กบัลูกค้าเพยีงอย่างเดยีว การขยาย
ตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV และกลุ่มประเทศใน ASEAN ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพื่อลด
ความเสีย่งจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศโดยใช้ข้อได้เปรยีบจากความพร้อมในทกุๆ ด้านของกลุ่ม
บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

3.3 ความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโยโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก เทรนด์หรือความนิยมในหมู่ผู้บริโภค 
ในโลกตะวันตกสามารถรับรู้แพร่หลายเข้ามาถึงโลกตะวันออกได้ในเวลาอันสั้น ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ  
ทีท่นัสมยัมากขึน้ และเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็แทบจะตลอดเวลา ดังนัน้ การท�างานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพือ่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุม่ลกูค้าในธรุกจิการตลาดนัน้จงึไม่สามารถใช้รูปแบบเดิม 
ไปได้ตลอด การจัดกิจกรรมการตลาดให้กับลูกค้า บริษัทฯ ก็มีการพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มี 
ความทันสมัย แปลกใหม่ หรืออยู่ในกระแสความนิยม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการ
จัดงานเช่นกัน 

บริษัทฯ ได้พัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิด
รับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกับงานอีเว้นท์ มีทีมงานดูแลลูกค้าและให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
พร้อมสร้างงานอเีว้นท์ทีม่คีณุภาพในมมุมองใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบริษทัลกูค้าอยูเ่สมอ เช่น 
การหาเครือ่งมอืทางการตลาดใหม่ๆ หรอืสร้างความร่วมมอืกบัเจ้าของเทคโนโลยนีัน้ๆ เพ่ือร่วมกนัท�างาน
และเกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

จากการที่บริษัทฯ ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งหน่วย
ธรุกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านเทคโนโลย ีเพือ่การออกแบบ พัฒนาและน�าเอาเทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจบุนั 
มาให้บริการงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการจัดงาน 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าได้รับงานบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา

3.4 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากการปรับตัวของลูกค้า 
 การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอีเว้นท์ของผู้ประกอบการ
 รายใหม่ 

ปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว เช่น บริษัทโฆษณาเอเจนซี่ บริษัท 
สือ่สิง่พมิพ์และรายการทวีต่ีางๆ รวมถงึผูป้ระกอบการทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัธรุกจิลกูค้า เช่น บริษทัทีใ่ห้บริการ
ด้านประชาสมัพนัธ์ เริม่ปรบัตวัเข้ามาสร้างมลูค่าในตลาดธรุกจิบรหิารการจดังานอเีว้นท์ เน่ืองจากมูลค่า 
ทางการตลาดของธุรกิจการบริการจัดงานอีเว้นท์สูงขึ้นมากในแต่ละปี โดยบริษัทเหล่านั้นใช้จุดเด่น 
ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจผนวกรวมเข้ากับธุรกิจการจัดงานอีเว้นท์ 

การเติบโตของกิจการเหล่านี้ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจในกลุ่มอีเว้นท์ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการจัดงานอีเว้นท์ในประเภทต่างๆ เป็นเรื่องประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ แม้กิจการเหล่านี้จะสร้างแผนกอีเว้นท์เพื่อมาดูแลและจัดงานเอง โดยส่วนใหญ่ 
จะเพ่ือประโยชน์ในด้านของการประหยัดต้นทุน แต่ในด้านของความเช่ียวชาญของบุคลากรยังคง 
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและจัดงานอีเว้นท์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับบริษัท 
ที่ท�างานด้านนี้โดยตรงได้
 
นอกจากนี ้ตลาดอเีว้นท์ยงัมคีวามเคลือ่นไหวของผูป้ระกอบการหรอืลกูค้าในอดตีทีส่ัง่สมประสบการณ์
และเรยีนรูจ้ากงานอเีว้นท์ทีบ่รษิทัฯ หรอืบรษิทัทีท่�างานด้านอีเว้นท์อืน่ๆ จดังานให้มาก่อน เกดิการปรับตัว  
เรียนรู้และจัดงานอีเว้นท์เองโดยไม่ต้องอาศัยบริษัทบริหารการจัดงาน (Event Management) ที่ท�า
ด้านนี้โดยตรง ดังนั้น อุตสาหกรรมอีเว้นท์ในปัจจุบันจึงไม่เพียงแต่มีคู่แข่งและมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น
มากเท่านั้น แต่ยังต้องปรับตัวและรักษาคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกันนั้นยังต้องสร้างการยอมรับ
จากความส�าเร็จของงานจากลูกค้า และพยายามพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการบริการ เทคโนโลยี หรือ
รูปแบบการน�าเสนอ อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

AP FB Academy Showcase
by MUSE

True 5G World at 0110 
Thailand Techland 2019 

by CMO
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3.5 ความเสีย่งอันเนือ่งมาจากภัยธรรมชาติ

ปัจจบัุนการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาตมิคีวามผนัผวนและคาดเดาได้ยากมากขึน้ ซ่ึงอาจเกดิขึน้บ่อยครัง้ 

และหลายครัง้มคีวามรนุแรงมากกว่าในอดตีทีผ่่านมา บางครัง้อาจมผีลกระทบกับการท�างานหรอืการจดั 

กิจกรรมทางการตลาดได้ จนอาจท�าให้ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปหรืองดการจัดงานในบางพื้นท่ี 

ที่มีความเสี่ยง

ส�าหรับความเสีย่งในเรือ่งนีบ้รษิทัฯ ให้ความส�าคญัและมกีารตดิตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จากภยัธรรมชาติ

ต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการจดังานของลกูค้า โดยเฉพาะบรเิวณพ้ืนทีท่ีบ่รษัิทฯ จะต้องเข้าไปจดังาน  

เพ่ือประเมนิสถานการณ์และหาทางป้องกนัหรอืการหลกีเลีย่งอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ในทกุสถานการณ์  

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการจัดงาน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วย 

 

นอกจากการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว บริษัทฯ ยังมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ 

เกดิขึน้ในขัน้ตอนการตดิตัง้งานและขณะทีง่านด�าเนนิอยูด้่วยเช่นกนั โดยการท�าประกนัภยัในการจดังาน 

และประกันภัยที่อาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน ส�าหรับงานที่มีผู้เข้าชมเป็นจ�านวนมากหรืองานท่ีบริษัทฯ  

เหน็สมควร เพือ่ให้ลกูค้าและผูเ้ข้าร่วมงานได้รบัความมัน่ใจเพิม่ขึน้อกีระดบัหนึง่ด้วย นอกจากนีใ้นส่วน

ของการด�าเนนิงานของกจิการเองได้มกีารวางแผนการจดัการรบัมอืกบัภยัธรรมชาต ิเช่น การบรหิารงาน 

ด้าน IT Infrastructure เป็นการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จากภัยพิบัติ

ต่างๆ เพื่อรักษาข้อมูลหลักของกิจการให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้หากประสบภัยธรรมชาติต่างๆ 

3.6 ความเสีย่งจากการทีม่ผู้ีถอืหุ้นใหญ่ถอืหุ้นมากกว่า 25% 
   

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 25 คือกลุ่มคุณาวงศ์ ซึ่งอาจถือเป็นผู้มีอ�านาจ 

ในการควบคุมเสียงในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการถ่วงดุล อ�านาจ จึงได้จัดท�าโครงสร้างการจัดการให้ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยเป็นการแต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความอิสระจ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทาน 

การบริหารงานและมีการถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งช่วยกลั่นกรอง 

เรื่องส�าคัญต่างๆ เช่น ความสมเหตุสมผลในการท�ารายการระหว่างกันก่อนการน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุน้ และมกีารก�าหนดมาตรการและแนวทางในการ ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการ ผูถ้อืหุน้ใหญ่  

ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ รวมถงึบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

ABO is Now 
by MUSE

APHRS 2019
by CMO



04 The Wisdom :
Indulgence Under
The Moonlight
by MUSE Corporation
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และขอมูลสำคัญอื่น 
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4.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ลักษณะการ : ประกอบธุรกิจให้บริการบริหาร

ประกอบธุรกิจ  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
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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 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 165,000,000 บาท 

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

  

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 : 0-2944-5688

ชื่อบริษัท : บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสวนสนุกส�าหรับเด็ก

  และครอบครัว

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

  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

เลขทะเบียนบริษัท : 0105560013535

ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 20,000,000 บาท

ประเภท : หุ้นสามัญ

Homepage : http://www.imaginiaplayland.com

โทรศัพท์ : 0-2664-8337-8

  

Imaginia Playland

Millennials Choice 2019 - 
Visual Effect, Lighting, Audio 
and Special Effect operated 
by PM Center
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ชื่อบริษัท : บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์คอร์ป จ�ำกัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจกำรพัฒนำศูนย์กำรแสดงที่ผสมผสำน

  เทคโนโลยี จัดโชว์ จัดแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย 

  และอื่นๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 99/6-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำโชว์ ดีซี 

  ถนนริมคลองบำงกะปิ แขวงบำงกะปิ 

  เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

เลขทะเบียนบริษัท : 0105558151695

ทุนจดทะเบียน : 140,000,000 บำท

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 140,000,000 บำท

ประเภท : หุ้นสำมัญ

Homepage : http://www.himmapanavatar.com

โทรศัพท์ : 0-2944-5683

โทรสาร : 0-2944-5684

4.3 ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริกำรรับฝำกหลักทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 93 ชั้น 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Homepage : http://www.tsd.com

โทรศัพท์ : 0-2009-9000

โทรสาร : 0-2009-6662

4.4 ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 100/72 ชั้น 22 อำคำรเลขที่ 100/2 อำคำรว่องวำนิช 

  ตึกบี ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320

Homepage : http://www.ans.com

โทรศัพท์ : 0-2645-0107-9

โทรสาร : 0-2645-0110

ABO is Now 
by MUSE

BBL Pavilion at Set in The City 2019
by CMO
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58

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นดังนี้

	 ล�ำดบัท่ี		 รำยชือ่ผูถ้อืหุน้	 จ�ำนวนหุน้	 สดัส่วนกำรถอืหุ้น

 1 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ 64,548,932  25.27%

 2 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ 39,670,000  15.53%

 3 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 11,822,746  4.63%

 4 นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ 8,314,502  3.25%

 5 นางณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์ 7,240,000  2.83%

 6 นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ 6,610,700  2.59%

 7 นางสาวปัทมา กุลเลิศประเสริฐ 3,656,585  1.43%

 8 นายวีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์ 3,000,000  1.17%

 9 นายวิโรจน์ ตั้งสถานพรพงษ์ 2,200,000  0.86%

 10 นายสุกิตติ์ ธรรมมงคล 2,000,000  0.78%

 11 อื่นๆ  106,399,268  41.66%

    255,462,733  100.00%

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,462,733.00 บาท เรียกช�าระแล้วทั้งสิ้น 255,462,733.00 บาท แบ่งเป็น

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

5.2 ผู้ถือหุ้น
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Michelin Partnership
Convention 2019
by CMO
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การจายเงินปนผล

60

บรษิทัฯ และบริษัทย่อย มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคล และส�ารองตามกฏหมาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาล ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน 1 มกราคม - 31 มนีาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท 

ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

   อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)

 ปี ระหว่างกาล ประจ�าปี รวม

 2562 0.13 0.075* 0.205

 2561 - - -

 2560 0.08 0.10 0.18

 2559 0.09 0.055 0.145

 2558 - - -

* คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 

 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท 
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ADFet 2019
by CMO
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62

7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และ
 คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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

(1) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายหลักในการด�าเนินธรุกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทนุ  

การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และก�ากับดูแล 

การด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามหรอืดกีว่าเป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ 

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น  

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฏหมาย

ก�าหนด

5. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทฯ

6. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการค�้าประกัน

7. พจิารณางบประมาณการปรบัเงนิเดอืนประจ�าปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนักงาน 

สวัสดกิารทีส่�าคัญของผูบ้รหิาร น�าเสนอเบีย้ประชมุและบ�าเหนจ็กรรมการ 
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โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 4 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

  ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ 4/4

 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ 4/4

 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ 4/4

 ดร.ชเล คุณาวงศ์  กรรมการ 3/4

 นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการ 2/4

 นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ 4/4

7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจ�านวน 3 ท่าน* ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

   กรรมการอิสระ**

2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ/ 

   กรรมการอิสระ 

3. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการตรวจสอบ/ 

   กรรมการอิสระ 

โดยมีนายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

* รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

(1) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ต้องมีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็น 

พิจารณาลงความเห็นและตัดสินใจ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 

ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. คณะกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เป็นลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(2) อ�านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก�าหนด และหลักเกณฑ์ของ 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บรษัิทฯ มกีารรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกของบริษทัฯ และผูบ้ริหารทีรั่บผดิชอบจัดท�ารายงาน

ทางการเงนิ ท้ังรายไตรมาสและประจ�าปี

2. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและ

มปีระสทิธผิล

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 

และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ ์

ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ

ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ 

เหน็ชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง  

ทบทวนการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธาณชนตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น  

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2562 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

7.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มคีณะผูบ้รหิารซึง่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดบับรหิารจ�านวน 

6 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ

3. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวธนภร เพ็ชรล้วน กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

*รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1
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7.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พจิารณาอนมัุตเิข้าร่วมการจัดประชมุนทิรรศการ งานสัมมนาทีมี่มูลค่าของงานไม่เกิน 150 ล้านบาท
2. พจิารณาอนมุตักิารจดัซ้ือเครือ่งมือ วสัดอุุปกรณ์ หรือทรพัย์สนิอ่ืนใดทีมี่มลูค่าไม่เกนิ 25 ล้านบาท
3. พจิารณาอนมุตักิารเช่า การให้เช่า การจดัจ้างการให้บรกิาร หรือการรบัเหมาให้บรกิารใดๆ ทีม่มีลูค่า 

สัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท
4. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท ยกเว้นกรณี

ที่การว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในต�าแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ซึ่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

5.  พิจารณาอนมุตักิารด�าเนินธรุกรรมใดๆ ทีม่วีงเงนิเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้ข้างต้นอนัมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน 
โดยไม่อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาด�าเนินธุรกรรมดังกล่าวได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการ
รับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า

6. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ ้นของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องท้ังหลาย 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการท่ีมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย

7. พจิารณาด�าเนนิธรุกรรมหรอืการด�าเนนิการอืน่ใดทีจ่�าเป็น หรอืเหน็สมควรต้องปฏบิตัเิพือ่ด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพ่ือการบริหารจัดการปกติ
ของกิจการบริษัทฯ

8. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการด�าเนินงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง
นโยบายของบรษัิทฯ รวมถงึการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานโดยรวม ผลงาน ความสมัพันธ์กบัลกูค้า 
และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9. พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู ้ในมูลค่าไม่เกิน  
20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

10. มอี�านาจมอบหมายให้บคุคลอืน่ทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเหน็สมควร ท�าหน้าทีจ่ดัการและด�าเนนิการ 
แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จ�าเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารซึง่อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบข้อบงัคับของบรษิทัฯ

 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ข้างต้น หากประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ
ดงักล่าว

7.2.2  ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมายและกฏระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไม่มีอ�านาจในการท�ารายการ หรืออนุมัติการท�ารายการ 
ที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 
หรอืบรษิทัย่อย หากมกีรณดีงักล่าว ให้คณะผูบ้รหิารน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาต่อไป

โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท	ซีเอ็มโอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562

CMEX

CM One

CM Play

Museum

ฝายพัฒนาธุรกิจCM Join

ฝายสื่อสารองคกร แผนกบัญชีการเงิน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ นักลงทุนสัมพันธ

ฝายอาคารสถานที่

ฝายบุคคล

Odyssey ฝายกฎหมาย

CM Digital

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเสริมคุณ คุณาวงศ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่การเงิน
(รักษาการ)
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7.3 เลขานุการบริษัท

7.3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล  นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์

อายุ   43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Master of Commerce, Major in Marketing,

   Minor in Accountancy, The University of Sydney

ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 2562 : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

    - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท

 

7.3.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบ

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม และบันทึก

รายงานการประชุม 

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

3. จัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม และบันทึก

รายงานการประชุม 

4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารส�าคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 

รายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร รายงานการประชุม

5. ท�าหน้าที่แจ้งต่อ กลต. กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่และลาออก

6. ตดิต่อประสานงานกบัตลาดหลกัทรพัย์ และ คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(กลต.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ เอกสารเพื่อการน�าส่ง รวมถึงการสอบถาม

ข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลน�าเสนอต่อคณะกรรมการกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกี่ยวข้องกับกิจการ

7. ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัข้อก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารควรรบัทราบ

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมในรปูของเงนิเดอืนและโบนสัให้คณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

ซึง่ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีใ่นระดบับรหิารจ�านวน 6 ท่าน ดังมรีายนามแสดงไว้ในส่วนที ่7.2 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 29.89 ล้านบาท

7.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

 - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษทัได้จดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยบริษทัได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน โดยในปี  

2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 6 ท่าน จ�านวน 1,222,545.00 บาท

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ค่าเบี้ยประชุม (บาท)  

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

    บริษัท ตรวจสอบ  

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ 242,000.00  231,592.24 
947,184.49

   และกรรมการตรวจสอบ 193,600.00 
48,400.00

 231,592.24 

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ 242,000.00 - 231,592.24 473,592.24 

นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ  48,400.00 231,592.24
 898,784.49

   และประธานกรรมการ 
242,000.00

 145,200.00 231,592.24

   ตรวจสอบ

ดร.ชเล คุณาวงศ์  กรรมการ 242,000.00 - 231,592.24  473,592.24

นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการอิสระและ 
242,000.00 48,400.00 231,592.24 521,992.24

   กรรมการตรวจสอบ

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการ 242,000.00 - 231,592.24 473,592.24

   รวม 1,645,600.00 290,400.00 1,852,737,94 3,788,737,94

HUAWEI nova 5T Launch
by CMO
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7.5 บุคลากร

7.5.1 จ�านวนพนักงาน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมพีนกังานรวมกนัทัง้หมด 534 คน คดิเป็นพนกังาน

ประจ�าทั้งสิ้น 482 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น 52 คน ดังต่อไปนี้

• บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีพนักงานประจ�า จ�านวน 178 คน และพนักงานชั่วคราว 

 จ�านวน 44 คน 

• บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 223 คน 

• บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 31 คน และพนักงานชั่วคราวจ�านวน 1 คน

• บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 65 คน

• บริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 9 คน

• บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 22 คน และพนักงานชั่วคราว 

 จ�านวน 7 คน 

• บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 0 คน 

• บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด มีพนักงานประจ�า จ�านวน 19 คน

7.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนของพนกังานตามข้อ 7.5.1 ในรอบปี 2562 ประกอบด้วย เงนิเดือน โบนสั เงนิประกนัสงัคม 

และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,320,876.63 บาท 

7.5.3 กรณีพิพาท

 - ไม่มี -

7.5.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงาน

กับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม

2. มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าท�างานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่องาน 

ก่อนการปฏิบัติงานจริง

3. บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอย่างสม�่าเสมอเพื่อเป็น 

การสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจการบริหาร

การจัดงานประเภทต่างๆ

4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถส�าหรับ 

การพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ

7.6 การท�ารายการเกีย่วโยง

7.6.1 รายการเกีย่วโยง

ในกรณีท่ีมีการท�ารายการใดๆ เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที่ก�าหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ก�าหนดให้การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

และ/หรือ ปฎิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

Bangkok International Fashion Week 2019 - 
Visual Effect, Lighting, Audio 
and Special Effect operated

by PM Center
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การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาล 

และความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากมีความเชื่อม่ันว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนส�าคัญ 

ที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จ และสร้างความเชื่อม่ันถึงการ 

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อม่ัน 

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการ อนัเป็นระบบทีจ่ดัให้มกีระบวนการ

และโครงสร้างของภาวะผู้น�า และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ 

ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่า 

ให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการมจีริยธรรมทีด่ตีามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ก�าหนดไว้ คณะกรรมการขอรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการก�ากบัดแูล

เรียงตามล�าดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

72
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หมวดที ่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหุ้น การมีส่วนแบ่งก�าไรจาก

กิจการ การได้รบัข่าวสารข้อมลูอย่างเพยีงพอ การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ออกเสยีงในทีป่ระชมุ และ

ให้ความส�าคญัในการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการต่างๆ ให้ผูถ้อืหุ้นได้รบั

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อัน

จะน�ามาซึง่ประโยชน์สงูสุดให้แก่ผู้ถอืหุน้ และผูเ้กีย่วข้องโดยรวม ทัง้นีเ้พือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้

แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

 • ผูถ้อืหุน้ จะได้รบัการดแูลอย่างเท่าเทยีมกันในสทิธต่ิางๆ ท่ีพึงมแีละพึงได้ ทัง้ในด้านการลงคะแนนเสยีง  

รวมถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานอืน่ๆ เช่น สทิธกิารได้รบัส่วนแบ่งในผลก�าไร/เงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั,  

สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุอย่างเป็นอสิระ และการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทั 

เช่น การเลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก�าหนดค่าสอบบญัช ีการอนมุตัธิรุกรรม

ที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อ

บังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น เป็นต้น

 • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการเป็นรายบุคคล เช่น ค่าเบี้ย

ประชุม, โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน

รูปแบบของค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส

 • คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษทั โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมและสูงเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษา

กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 • ในการพจิารณาลงคะแนนเสยีงแต่งตัง้กรรมการบรษิทั ประธานการประชมุได้เสนอชือ่กรรมการ

ให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนทลีะท่าน เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการได้อย่าง

แท้จริง

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ท�าหน้าที่เป็นสักขี

พยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานการประชุม

 • บรษัิทได้ก�าหนดวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้ไว้เป็นเรือ่งๆ ในหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้

มคี�าอธบิายถงึวตัถปุระสงค์ และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระไว้อย่างชดัเจน 

หากมีวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะ

เสนอแต่งตั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ประวัติการศึกษา, ประวัติการท�างาน และในกรณีเป็นการ

เสนอชื่อกรรมการเดิม กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา 

และวันที่เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 

 • ก่อนเริม่ประชมุทุกครัง้ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน และนบัคะแนน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ 

เข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพียงกัน 

 • ในระหว่างการประชมุ ประธานการประชมุจะจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอและด�าเนนิ

การประชมุอย่างโปร่งใส พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการสอบถาม 

และแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�าเนนิงานของบรษิทัในระหว่างการ

ประชุม โดยไม่มีการจ�ากัดเวลา ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสน�าเสนอวาระ หรือ

ค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีการระบุช่องทางต่างๆ ในจดหมายเชิญประชุม เช่นทาง

โทรศพัท์ หรอืช่องทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรอืทาง Email Address: 

ir@cmo-group.com อีกด้วย 

 • ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายเลือกสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

เดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี หากมีการจัดประชุมในสถานท่ีห่างไกล 

บริษัทมีแนวคิดในการจัดหารถรับส่งเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้น�า

ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการลงทะเบียน 

แก่ผู้ถือหุ้น

 • ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่าบริการ ทั้งนี้

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และ

ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 • บรษิทัมกีารชีแ้จงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในรายงานประจ�าปี และในวาระการเสนอขออนุมติั

จ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทได้แจ้งถึง อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล

ประกอบ หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทจะให้เหตุผล และข้อมูลประกอบการ

พิจารณาอย่างชัดเจน 

 • บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วย รายช่ือกรรมการ

พร้อมต�าแหน่งที่ได้เข้าร่วมประชุม, วิธีการนับคะแนนเสียง, ประเด็นค�าถาม ค�าตอบทั้งหมด, 

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ, บันทึกมติของท่ีประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

ได้รับทราบ และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุม

ผู้ถือหุ้น ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็น 83%

 • บรษิทัมโีครงสร้างการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถอืหุ้นแบบปิรามดิ หรือการถอืหุ้นไขว้กบั

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยปัจจบุนั

บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Free Float คิดเป็น 59%

 • ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าต่อผู้ถอื

หุ้นรายอื่นโดยไม่มีความจ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล

ก่อนการตัดสินใจ

 • บริษัทไม่เคยละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และไม่เคย

กดีกันหรอืสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อสือ่สารระหว่างกนั รวมถงึไม่

เคยละเลยต่อการเปิดเผยถงึข้อตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders agreement) ทีม่ผีลกระ

ทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น 

SATI x AP Exhibition
by CMO
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Lactacyd New Year New You Workshop 
by MUSE

หมวดที ่2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิ

พ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด มีการให้ข้อมูลอย่าง 

ครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และ 

แบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายดังต่อไปนี้

 • ก�าหนดให้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุ้นมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดย

ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

 • ปัจจุบันบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีหุ้นมากกว่า  

1 ประเภท บริษัทจะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ชัดเจน

 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าผ่านทาง Email Address: ir@cmo-group.com หรือสามารถเสนอรายชื่อ

โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงส�านักเลขานุการบริษัท

 • บริษทัมกีารจดัท�าข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน 

รวมทั้งมีการจัดท�านโยบายการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศแจ้งให้

กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนกังานทกุคนได้รบัทราบ เพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่

ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม

 • บรษิทัมกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั มข้ีอมลูเกีย่วกบัชือ่ ความสมัพนัธ์ของบุคคลทีเ่กีย่วโยง  

รวมถึงนโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ โดยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 • บริษัทไม่มีการท�ารายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกลุ่มธุรกิจ มีเพียงการ

ท�ารายการตามปกติธุรกิจ กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

 • ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุออกเสยีงใน

การประชุม โดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับ

มอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันตัวตนทั่วไป สามารถ 

จดัเตรยีมได้อย่างง่ายดาย และไม่เกดิปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ และบรษิทั

ยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

 • บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูล

ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกบัเรือ่งที่ต้องตดัสนิใจในทีป่ระชมุ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถอืหุ้น

ทราบล่วงหน้าก่อนวนันัดประชมุอย่างน้อย 14 วัน และยงัได้มกีารเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านทาง 

Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir) ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วัน

ก่อนประชุม 

 • คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มกีารรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์  

เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรัพย์ บรษิทัไม่เคย 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

 • ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

 • ในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้ปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งรายการเกีย่วโยง และหลกัเกณฑ์การซือ้ขายสนิทรพัย์ 

ตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างเคร่งครัด

หมวดที ่3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าว

ตามตามข้อก�าหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่  

ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหนี้, ลูกค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบัญชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความ 

เท่าเทียมกันในการให้โอกาส และปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามแต่ละกลุ่ม ท้ังนี้บริษัทมีนโยบายในการ

ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้

 • บริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Report บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1), รายงานประจ�าปี (56-2) และสามารถ Download 

ได้ในเวปไซท์ของบริษัท

 • บรษิทัมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูค้า, คูค้่า, คูแ่ข่ง และการไม่ละเมดิสิทธมินษุยชน ซึง่มรีายละเอียด

ดังนี้

  ลูกค้า

 o CMO Group มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับลูกค้าอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการ 

ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา ตลอดจนมีการแจ้งนโยบายการรักษาความลับของ

ลูกค้าให้กับผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  พนักงาน

 o บริษัท สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยค�านึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ 

เพื่อให้ท�างานในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าใน

การท�างานอย่างเท่าเทียมกัน และมีการก�าหนดนโยบายดูแลค่าตอบแทน เช่น ค่ารักษา

พยาบาล, การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมถึง

การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว 

 o บริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน และ

สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อควบคุมการติดต้ัง

อปุกรณ์ และดแูลความปลอดภัยของพนกังาน แต่ยงัไม่มกีารเปิดเผยสถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ 

หรือการหยุดงานจากการท�างาน

 o บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม 

ในหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการบันทึกประวัติการอบรมของพนักงานในแต่ละปี 

เพื่อส่งสถิติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 o คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนดนโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสิทธิมนษุยชน 

ไว้ในรายงานหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

 รัฐบาล 

 o บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับ

ดูแลอย่างเคร่งครัด และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวม

 คู่ค้า 

 o บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน มีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมและ

มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ค้า/ผู้ขายรายใหม่ เข้ามาน�าเสนอสินค้า/บริการอย่าง

สม�่าเสมอ 

 o บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด แม้จะไม่มีการ

ประกาศนโยบายดงักล่าวอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมาบรษัิทได้ด�าเนนิ

ธุรกิจโดยยึดมั่นในเงื่อนไข สัญญา ที่ท�าไว้กับบริษัทต่างๆ เป็นอย่างดี
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 คู่แข่ง

 o บริษัท ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคม

ธรุกจิสร้างสรรค์การจดังาน (EMA) โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานงานด้าน Event  

ของไทยให้ได้คุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ใน

ธุรกิจ Event Management ให้กับประชาชนที่สนใจ

 สังคม 

 o บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการด�าเนินกิจการของ 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นแหล่งรวมประติมากรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ, การจัดงานที่แสดงถึง

ศิลปวัฒธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัดงานต่างๆ เพื่อสะท้อนให้

เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย 

 o แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีการด�าเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO แต่

มีมาตรการรณรงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การขอความร่วมมือให้พนักงานช่วยกัน

ประหยัดพลังงาน, การลดการใช้วัสดุที่ท�าจากไม้น�าวัสดุอุปกรณ์ หรือน�าวัสดุที่มีอยู่แล้ว

มาใช้ซ�้า เป็นต้น

 • บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธิ์ โดยมีการประกาศแจ้งให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว

 • บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต อย่างไรก็ดีเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ และได้จัดท�า

จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าและพนักงานบริษัททราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจร่วม

กับบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่นและจ่ายสินบนใดๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตน

หรอืผูห้นึง่ผูใ้ด นอกจากนีย้งัได้ส่งพนกังานเข้าร่วมอบรมเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตตามหลกัสตูร

ที่สถาบันต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจ�า

 • คณะกรรมการของบรษิทัได้ประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ และควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัไม่ให้

เกดิความเสีย่งจากการทจุรติซึง่จดัท�าโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานมาตรการการควบคมุภายใน รวมถงึการก�ากบัดแูล ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง และให้

ค�าแนะน�า รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการ

บรษัิทรบัทราบ ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบภายในไม่พบจดุอ่อน หรอืข้อบกพร่องในระบบการควบคมุ

ภายในตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันทีเ่ป็นสาระส�าคัญ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน และการก�ากบัดแูลความเสีย่งป้องกนัการทจุรติ

คอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอเหมาะสม

 • บรษิทัจดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ในการแจ้งหรอืร้องเรยีนกรณทีีถ่กูละเมดิสทิธิ์

หรอืเรือ่งทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายของบรษิทั รวมถงึนโยบายแจ้งเบาะแสในกรณทีีพ่นกังาน

ต้องการแจ้งเบาะแสผู้กระท�าผิดหรือพบการทุจริต สามารถแจ้งผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในหรือส�านักเลขานุการของบริษัท โดยบริษัทมีกระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

และเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผ่านทาง Email: csi.cmogroup@

gmail.com ส�านักเลขานุการบริษัทฯ และcia.cmogroup@gmail.com หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 • บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน โดยประเมินจากประสิทธิภาพในการท�างาน 

แต่ละคน และผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ โดยให้โอกาสพนักงานได้

ประเมินตนเองในเบื้องต้นก่อนรับการประเมินจากหัวหน้างานเป็นล�าดับขั้นตอน

 • บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านแรงงาน, ผู้บริโภค, การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัท

ไม่เคยฝ่าฝืนกฏหมายในด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และไม่เคยถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดูแล

เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

หมวดที ่4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัมนีโยบายให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการในเร่ืองเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ 

ของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้

ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

 • บรษิทัมกีารเปิดเผยโครงสร้างของผูถ้อืหุน้ โดยได้แจกแจงรายชือ่ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารในรายงานประจ�าปี 

 • บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท ไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้น

สุดรอบบัญชี 

 • รายงานประจ�าปีของบริษัทมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมี 

รายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท 

 o ฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงานมกีารอธิบายเชงิวเิคราะห์เกีย่วกับฐานะทางการเงิน  

ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และศักยภาพ

การแข่งขันของบริษัท

 o โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจของบริษัท รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มโครงสร้างธุรกิจ 

ดังกล่าวอย่างชัดเจน

 o ความเสีย่งหลกัในการด�าเนนิงานของธุรกจิ ผลกระทบทีเ่กิดจากความเส่ียง และแนวทาง

การป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่างๆ

 o แนวทางการปฏิบัติตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 o นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

 o รายชื่อ และประวัติของคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ, บทบาทหน้าที่ของคณะ

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม และจ�านวนครั้งที่

กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปีเป็นรายบุคคล 

 o มกีารเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีเป็นรายบคุคล และค่าตอบแทนรวม

ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอทีจ่ะดึงดูดและรักษากรรมการ

ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ 

 o ประวัติข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน

 o เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างเคร่งครดั โดยมรีายละเอียดครบถ้วนท้ังชือ่บคุคล ความสมัพันธ์ ลกัษณะ

รายการ และมูลค่ารายการ กรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี

AP World
by CMO
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 o นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก

นบัจากกรรมการผูอ้�านวยการ มหีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีของตนเอง 

และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพ

ระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2551

 o บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของ

บริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการ และ

ผู้บริหารระดับสูง ณ ต้นปี และสิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี

 o งบการเงินของบริษัท ที่ผ่านการรับรองอย่างไม่มีเง่ือนไข จากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น

อิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งมี

การเปิดเผยถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ�าปี

 • นอกเหนอืจากการแสดงข้อมลูผ่านรายการข้อมลูประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี (56-2) แล้ว  

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น

 o บรษิทัได้จดัให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท�าหน้าทีใ่นการตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย์ ภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง และบคุคลทัว่ไป เพือ่น�าเสนอข่าวสารและสร้างความมัน่ใจ

ว่าบริษัท สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส

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

ด�าเนินธุรกิจ, เอกสารข่าวของบริษัท, งบการเงินของบริษัท, โครงสร้างการถือหุ้นของ

บรษิทั, โครงสร้างองค์กร, ข้อมลูคณะกรรมการและผูบ้รหิาร, ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์, 

ข้อบังคับบริษัท, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี เป็นต้น โดยจัดท�าทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 o การให้ข่าว และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชนถึงสภาวะการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท

 • ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า รวมทั้งไม่มี

ประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ส�านักงาน ก.ล.ต.

หมวดที ่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีภาวะผู้น�า, วิสัยทัศน์ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้ง

ในด้านมปีระสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

 • คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มส่ีวนร่วมในการดแูลและจดัการให้การด�าเนนิงานของบรษิทั เป็น

ไปตามตามด�าเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ 

ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ยงัมส่ีวนร่วมในการก�าหนดวิสยัทศัน์/พนัธกจิของบรษิทั 

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัย

ทัศน์/พันธกิจของบริษัท ทุกๆ 1-2 ปี

 • คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารตดิตามดแูลการปฎิบติังานของบรษิทัให้เป็นไปตามกลยทุธ์ทีก่�าหนด

ไว้ผ่านการประชุมของฝ่ายบริหาร

 • บริษัทยังไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะ

สามารถด�ารงต�าแหน่งได้ อย่างไรกด็ปัีจจุบนั ไม่มกีรรมการบรษิทัท่านใดทีด่�ารงต�าแหน่งในบรษิทั

จดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

 • บรษิทัจัดให้มคีูมื่อจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ, ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก�าหนดให้กรรมการ 

และพนักงานทุกระดับยึดถือพึงปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ 

บรษิทัฯ ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ อย่างมจีรยิธรรม และคุณธรรม เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์

ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้มีการเปิดเผยคู่มือดังกล่าวไว้ในเวปไซต์ของบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 • บริษัทยังไม่มีนโยบายการจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม

เมือ่ถึงวาระทีก่รรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งเกนิ 9 ปี บริษทัเชือ่ม่ันว่า กรรมการยงัสามารถปฏบัิติ

หน้าทีโ่ดยยงัคงความเป็นอสิระ และสามารถชีแ้จงถงึเหตผุลในการขออนมัุตต่ิอผูถ้อืหุน้ เพือ่เลอืก

กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี เพื่อเป็นกรรมการอิสระต่อไป

 • ปัจจบุนับริษทัมกีรรมการจ�านวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ซึง่มกีารเปิดเผย 

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทกุท่าน รวมถึงวนัทีด่�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้ผูถ้อืหุ้น

ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงานประจ�าปี

 • กรรมการ หรอืผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิทั ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบริษัท, บริษทัย่อย,  

บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย,  

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย, 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

 • คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน มีจ�านวน 2 ท่าน มีประสบการณ์

การท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่านอื่นที่มีพื้นฐานประสบการณ์ 

ด้านบัญชี การเงิน, กฎหมาย และการบริหาร

 • คณะกรรมการของบรษัิท ไม่มกีรรมการอสิระท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน

มากกว่า 5 แห่ง

 • บรษิทัไม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนอืน่มากกว่า 2 แห่ง

 • คณะกรรมการมีบทบาทในการก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์  

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด  

โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิกฎ ระเบยีบ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 • บรษิทัยงัไม่มกีารจดัตัง้หน่วยงานก�ากบัการปฏบิติังาน (Compliance Unit) อย่างไรกต็าม บริษทั

ได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัทซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม

 • เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ บริษัท

ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง และได้มกีารเปิดเผยชือ่ และประวตัขิองหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงาน

ประจ�าปี

 • บริษัทได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี โดยมีรายละเอียด

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 o เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล

 o การประเมิน และการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานตรวจ

สอบภายใน

 o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน ว่างบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการ

บัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ

มีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล

ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

APAO 2019 - Visual Effect, Lighting 
and Audio operated 

by PM Center



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 2
56

2
บร

ิษัท
 ซ

ีเอ
็มโ

อ 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

)

82 83

กา
รก

�าก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร 

 o การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 o พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ และมคีณุสมบตัทิีไ่ด้รบั

การยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 o ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

 • บรษิทัยงัไม่มกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการใหม่ อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการได้มี

การปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และ กลต 

ตามระเบียบที่ก�าหนด 

 • บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ ณ การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในครั้งแรก เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ, ประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียน และมีอิสระอย่าง

แท้จริง

 • บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยมีการสรุปข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 • บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการ ทั้งนี้

กรรมการของบริษัททุกท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการหน่วยงานจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีการเปิดเผย

ข้อมูลถึงหลักสูตรที่กรรมการได้อบรมไว้ในรายงานประจ�าปี 

 • คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

ให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 • บรษิทัได้ปฏิบัตติาม พ.ร.บ. มหาชน ซึง่ก�าหนดให้ต้องมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย  

3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการก�าหนดให้มีการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และมีการนัดหมาย

ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

จ�านวน 4 ครัง้ มกีรรมการเข้าร่วมประชมุคดิเป็น ค่าเฉลีย่ 88% ของการประชมุทัง้หมดในรอบปี

 • บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงก�าหนดวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ โดยใน

การประชมุแต่ละครัง้ กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ่ะแสดงความคิดเหน็ต่อทีป่ระชมุได้อย่างมี

อสิระ บรษิทัได้มกีารก�าหนดองค์ประชมุขัน้ต�า่ในการประชมุคณะกรรมการแต่ละครัง้ โดยต้องมี

กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

 • บรษิทัไม่ปิดกัน้โอกาสให้มกีารประชมุระหว่างกันเองของกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร ซึง่ทีผ่่าน

มากรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บรหิาร มกัใช้เวลาก่อนเข้าประชมุกรรมการตรวจสอบ ในการปรกึษาระหว่าง

กันตามความจ�าเป็น 

 • บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น และได้จัดท�าคู่มือนโยบายบริหารความเสี่ยง

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ

การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นพนักงานระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มีคุณอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการ

อิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการ

ด�าเนินงาน และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งประเมินแนวโน้มทาง

ธุรกิจทั่วไป และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

 • บริษัทมีการเปิดเผยถึงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในจากกรรมการตรวจสอบ  

และเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักในด�าเนินธุรกิจในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงาน

ประจ�าปี 56-2 

 • คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัท หลีกเลี่ยงมิให้เกิดรายการที่เกี่ยวโยง

กัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการท่ี

เกีย่วโยงกนั บรษิทัได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยง

กนัดงักล่าว ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพจิารณาให้ความเหน็ และน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุติัตามระเบยีบกฎเกณฑ์ของ ส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติท�ารายการนั้นๆ 

 • บริษัทได้ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีการ

แบ่งหน้าที่กับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของ

กรรมการในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงานประจ�าปี 

 • ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและ

โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา

กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปีเป็นราย

บคุคล ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่นระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะ

กรรมการบริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าทีบ่รหิารแต่ละท่าน รวมทัง้ผลการประกอบการของบริษทั มาประกอบการพิจารณา

 • บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจ�าบริษัท ซ่ึงจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมใน

หลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิตัหิน้าท่ีของเลขานกุาร ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและต้องปฏิบัติตาม โดยมีการเปิดเผยประวัติ ข้อมูล

ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี

 • บรษิทัได้ก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยมกีารแบ่งหน้าทีก่บั

ฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหาร ต�าแหน่งประธาน

กรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 • บริษัทยังไม่มีการก�าหนดและเปิดเผยบทบาทของประธานกรรมการไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีได้

มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ

 • คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วย กรรมการทีม่คีวามเป็นอิสระจ�านวน 3 ท่าน มกีารเปิดเผยประวติั 

และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน โดยมปีระธานกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ที่จบการศึกษา, มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระตามทีค่ณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการ

อย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ทัง้นีค้รอบคลมุถงึการสอบทานงบการเงนิ, การสอบทานการก�ากบัดแูลกิจการ 

ทีด่,ี การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง, การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต, การพิจารณาคัดเลือก, เสนอ

แต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย 

หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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8.1 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อก�าหนดในการห้ามน�างบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และห้ามท�าการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วง  

2 สัปดาห์ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ชน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นภายในเวลา 7 วัน นับจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว  

การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการท�าผิดวินัยของบริษัท 

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

8.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้แก่ บริษัท เอ็นเอส 

ออดิท จ�ากัด เป็นจ�านวนเงินรวม 3,002,200 บาท  

หน่วย : บาท

 ประเภทค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2562 เพิ่มขึ้น / ลดลง 

  (ประมาณการ) (จ่ายจริง) บาท %

 ค่าสอบบัญชี 1,390,000  1,777,160  387,100  21.78%

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,180,000  1,225,100  45,100  3.68%

 ค่าบริการอื่น - - - -

 รวม 2,570,000  3,002,200  432,200  14.40%

8.2.2  ค่าบริการอืน่
 - ไม่มี -

 • คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มกีารประชมุกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึง่คร้ังต่อ 3 เดอืน 

ในปี 2562มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน

ไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจ�าปี โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมคิดเป็น 

ค่าเฉลี่ย 83% ของการประชุมทั้งหมด

 • ปัจจุบันบริษัทมีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมิได้จัด

ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น กรรมการสรรหา, กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน อย่างไร 

กด็คีณะกรรมการบรษัิทยงัคงให้ความส�าคญักบัเรือ่งดงักล่าว และอาจพจิารณาให้มีกรรมการชดุ

ย่อย เมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไปในอนาคต

 • บริษัทได้จัดตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และ

กรรมการท่านอื่นที่มาจากหัวหน้าสายงานต่างๆ ของบริษัทจ�านวน 14 ท่าน

 • คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจ�านวน  

3 ท่าน คิดเป็น 50% ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้มีสิทธิในการ

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม โดยปัจจุบันผู้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

กรรมการบริษัทได้แก่ คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

 • บริษัทมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจ�านวน 5 ท่าน คิดเป็น 83% 

 • บริษัทได้ก�าหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ โดยใช้เกณฑ์

ที่ก�าหนดโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 56-1 โดยกรรมการอิสระของ

บรษิทั เป็นบคุคลากรผูท้รงคณุวฒุใินสาขาอาชพีต่างๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ และไม่ได้เป็นพนกังานของบรษิทั จงึมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และผู้ถอืหุน้ราย

ใหญ่อย่างแท้จริง

 • บริษัทมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบ

บัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือแสดงในรายงานประจ�าปี

 • ที่ผ่านมาบริษัทเคยให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ

แก่ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานในบริษัทมากกว่า 5 ปี ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อ

จูงใจในระยะยาว มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ 3 ปี และก�าหนดราคาการใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าราคา

ตลาด ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจัดสรรสิทธิ โดยกระจายสิทธิตามความเหมาะสมเป็นล�าดับขั้นให ้

ผู้บริหารในระดับต่างๆ กัน 

 • แม้ว่าบรษัิทยงัไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษา

ข้อมูล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการก�ากับ

ดแูล ตลอดจนประเมนิความเสีย่ง และให้ค�าแนะน�า รวมถงึรายงานผลการตรวจสอบ เพือ่ป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยที่ผ่านมาบริษัท และผู้บริหารของ

บรษิทัไม่มกีรณกีารกระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในความ

ผิดเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี

ลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ทุจริต หรือผิดจริยธรรม

 • บริษัทไม่เคยมีผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการ และไม่มีข่าวใน

ทางลบเกี่ยวกับความล้มเหลวของการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

GPX Dare to Challenge 
by CMO
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9.1  นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนอกจาก

ประโยชน์ที่จะได้แก่บริษัทแล้ว ยังได้ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ด้วย ดังเช่นกิจกรรมหลายๆ อย่างที่บริษัทและพนักงาน 

ได้ร่วมกันท�าในตลอดปีที่ผ่านมา

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

ส่ิงที่บริษัทยึดถือมาตลอดคือ การท�าธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า  

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยส่งเสริม 

ให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์และ

โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 

และรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่
บรษัิทฯ มนีโยบายสนบัสนุนการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่ ทัง้ระดบัภายในและภายนอกองค์กร

อย่างเป็นรปูธรรม โดยมุง่เน้นให้ผูบ้รหิารของหน่วยธรุกจิทกุหน่วยรบัทราบนโยบาย และบอกต่อ 

แก่พนักงานทุกระดับ ในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา มีคุณธรรมและรับผิดชอบ 

ในหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครดั ไม่ข้องเก่ียวกบัการให้หรอืรบัของก�านลัใดๆ ทีอ่าจเกีย่วข้องกบั

การทุจริตในทุกรูปแบบ

 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มจีดุติดต้ังกล่องรับความคดิเหน็เพือ่เป็นอกีช่องทางในการรบัข้อมลู 

เรือ่งราวร้องทกุข์ และการแจ้งข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัการทจุรติ เพือ่สือ่สารโดยตรงกบัฝ่ายบรหิาร 
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(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทัฯ ปฏบิตัติามกฏหมายแรงงานอย่างเคร่งครดัและเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนอย่างเสมอภาคกนั 

ไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา ไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ  

อนัเนือ่งมาจากความแตกต่างเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ อาย ุภาษา สถานภาพทางกายภาพและสขุภาพ 

ตลอดจนฐานะทางสังคม ความเชื่อทางสังคมหรือความคิดเห็นทางสังคม

 

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน  

มกีระบวนการตดิตาม และก�ากบัดูแลไม่ให้การด�าเนนิธรุกจิธรุกจิของบรษิทัฯ และพนกังาน กระท�าหรือ

มีส่วนร่วมในการกระท�า หรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(4) การฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะผลักดันให้บริษัทเติบโตก้าวหน้า 

ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยจัดโปรแกรมให้เหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน โดยให ้

โรงพยาบาลเดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพถึงส�านักงาน เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้แก่พนักงาน และหากพนักงานท่านใดที่ไม่อยู่ในวันดังกล่าว ก็สามารถไปใช้บริการ 

ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ก�าหนดได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัได้มกีารเจรจาให้พนกังานได้รบัสทิธพิเิศษในการตรวจรายการอืน่ๆ 

นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ในราคาพิเศษด้วย 

 2. จดัให้มสีวัสดกิารพนกังานทีน่อกเหนอืจากทีก่ฏหมายก�าหนด เช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ทัง้กรณผีูป่้วยนอกและผูป่้วยใน ประกนัทนัตกรรม สายตา รวมถงึประกันชีวติอบุตัเิหตหุมู่ 

สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (แต่งงาน อุปสมบท เงินช่วยเหลืองานศพ) 

 3. จัดหาแหล่งกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ และสวัสดิการที่จ�าเป็นในด้านอื่นๆ 

 4. ส่งเสรมิการออมของพนกังานโดยจดัให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชพีภาคสมคัรใจให้กบัพนกังาน

 5. สนบัสนนุการอบรมสมัมนาของพนกังานทัง้ในสถานทีแ่ละนอกสถานทีเ่พือ่เพิม่เตมิความ

รู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ  

จากผูบ้รหิารและเพือ่นพนกังานด้วยกันเอง เช่นการบรรยายสรปุกรณกีารส่งตัวแทนไปดงูาน 

ในต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างานและการซ้อมหนีไฟประจ�าปี

 6. จัดให้มีกิจกรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมท�าบุญ

ตักบาตร กิจกรรม Outing กิจกรรม Team Building ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคี

ภายในหน่วยงาน และท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกันอีกด้วย

 7. จดัให้มฟิีตเนสพร้อมผูเ้ชีย่วชาญคอยให้ค�าแนะน�า ภายในพืน้ทีท่�างาน พร้อมทัง้จดักจิกรรม

อื่น เช่น การฝึกโยคะ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์และประหยัดเวลา โดยสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานใช้บริการ 

(5) ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า นกัลงทนุ คูค้่า พนกังาน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า นักลุงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเสมอภาค  

โดยการเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องโปร่งใสและทนัเวลา รวามถงึสร้างมาตรฐานการให้บริการเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าเพือ่สร้างรายได้และก่อให้เกิดความยัง่ยนืต่อธรุกิจ

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี

1. พนักงาน

2. ลกูค้า

3. คู่ค้า

4. เจ้าหน้ี (ธนาคาร)

5. ผูถื้อหุ้น นักลงทนุ

  และนักวิเคราะห์

6. ชมุชนและสงัคม

7. สิง่แวดล้อม

8. คู่แข่งทางการค้า

ความคาดหวงั

- ความมัน่คง และก้าวหน้าในอาชพี

- ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม

- สวสัดิการทีด่ี

- การพัฒนาความรู้

- บรกิารทีด่มีคุีณภาพ

- การรักษาความลบั

- มรีะบบการจดัซ้ือจดัจ้างทีด่ี

- ปฏบัิตติามเงือ่นไขทางการค้า

- ปฏบัิตต่ิอคูค้่าด้วยความเป็นธรรม

- ปฏบัิตติามเงือ่นไข และข้อตกลง

- ผลตอบแทนทีด่ี

- มลูค่าหุ้น

- ปฏบัิตต่ิอผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีม

- การเจรญิเตบิโตของธรุกิจ

- ให้ความรูด้้านศลิปะ 

- ให้ความรูท้างวิชาการ

- มส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 

 ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

- มกีารแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบั

 ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีาร

 ทีไ่ม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม

แนวทางการเช่ือมโยง

- การจัดกจิกรรม+สมัมนาต่างๆ

- การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ

- การประเมนิผลการปฏบัิติงาน

- พดูคยุศกึษาความต้องการของลกูค้า

- ก�าหนดข้ันตอนการปฏบัิติงานทีด่มีี 

 มาตรฐาน

- ทมีจดัซ้ือ

- แลกเปลีย่นความคิดเห็น

 ข้อเสนอแนะต่างๆ

- ถ่ายทอดความรู ้และช่วยพัฒนา

 ทกัษะการท�างาน

- เยีย่มชมกจิการ

- ส่งข้อมลูด้านต่างๆ

- ประชุมผูถื้อหุ้น

- รายงานประจ�าปี

- นักลงทนุสมัพนัธ์

- Company visit

- ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพ

- สือ่สารการลดใช้พลงังาน

 ตามช่องทางต่างๆ

- รณรงค์ใช้อปุกรณ์ประหยัดพลงังาน

- รายงานประจ�าปี

- ข่าวสารตามสือ่ต่างๆ

การตอบสนอง

- การปฏบัิตต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีม

 และเป็นธรรม

- จดัให้มกีองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 

 และสวสัดกิารท่ีเหมาะสม

- จดัหาหลกัสตูรอบรมสัมมนาท่ี

 เหมาะสมกบัต�าแหน่งหน้าท่ีเพือ่การ 

 พฒันาศกัยภาพของพนกังาน

- กจิกรรมสร้างความผูกพันของ

 พนักงาน

- ท�างานให้สมบรูณ์มคุีณภาพ

- พฒันาประสทิธภิาพพนกังาน

- เทคโนโลย ีนวตักรรม

 และ ไเดยีใหม่ๆ

- ปฏบัิตติามข้อตกลงอย่างเคร่งคัด

- มรีะบบการจดัซ้ือ จัดจ้างท่ีดโีปร่งใส 

 ตรวจสอบได้

- ช�าระค่าสนิค้า/บรกิาร ภายใน

 ระยะเวลาทีก่�าหนด 

- ช�าระคนืเงนิกู้ตามก�าหนดเวลา

- ผลการด�าเนินงานท่ีดมีกี�าไร

- การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

- ปฏบัิตต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม

- ทมีนักลงทนุสัมพันธ์

- เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส

- รบันักศกึษาฝึกงาน

- ให้ความรูด้้านศิลปะ/งานจัดงาน

 Event

 

- ร่วมรณรงค์ การประหยดัพลังงาน

- ลดการใช้กระดาษ

- นโยบายการด�าเนินธรุกจิ

ผลลัพธ์

- พนกังานมคีวามผูกพนัธ์ต่อองค์กร

- ลดอตัราการลาออกของพนักงาน

- พนกังานรูสึ้กมีความมัน่คงและม ี

 ความสุขในการท�างาน

- ลูกค้าพงึพอใจในการให้บรกิารของ 

 ของบริษทั

- กลับมาใช้บรกิารและกลายเป็น

 ลูกค้าประจ�า

- พนัธมติรทางการค้า

- มคู่ีค้าท่ีดี

- ด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเน่ือง

- ธรุกิจเตบิโตคู่กนั

- พนัธมติรทางการค้า

- ให้การสนบัสนนุบรษิทัฯ

 อย่างต่อเนือ่ง

- ได้รับการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง

- ได้รับความเช่ือถอืไว้วางใจ

 

 

- กจิการได้รบัการยอมรบัจาก

 ชุมชน / สถานศึกษา

- มคีวามสัมพนัธ์ท่ีดต่ีอชุมชน

- ได้รับความสนใจเข้าร่วมงาน

 จากคนรุน่ใหม่ๆ

- พนกังานใช้ทรัพยากรอย่าง

 ประหยัด

- บรษัิทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

- การด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม

 โปร่งใส

ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก

มากกว่าการท�างานแต่ละงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดตีามทีล่กูค้าคาดหวงัแล้ว บรษิทัฯ ยงัยนิดใีห้ค�าปรกึษา

และช่วยแก้ไขงาน แม้จะไม่ใช่งานในความรบัผดิชอบ กต็าม ท้ังนีเ้พราะบริษทัฯ ยดึถอืและปฏิบติัต่อลกูค้า

ในฐานะคูค้่า (Partner) ทีด่ ีไม่ใช่เพยีงการรบัจ้างท�างาน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้เสยี บริษทัฯ ได้จ�าแนกผูม้ส่ีวนได้เสยี 8 กลุม่ คอื พนกังาน ลกูค้า  

คูค้่า เจ้าหนี ้ผูถ้อืหุ้น ชมุชนและสงัคม ส่ิงแวดล้อม และคูแ่ข่งทางธรุกิจ
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(6) การดูแลรักษาสิง่แวดล้อม

ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมคอือกีหนึง่สิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญั โดยค�านงึทัง้ระดบัภายในองค์กร

และภายนอกองค์กร 

 ภายในองค์กร 

1. มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม เช่น ปิดไฟ - น�้าเมื่อไม่ใช้ ปิดแอร์

ช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน 

2. ล้างแอร์ ตรวจเช็คและซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ 

3. เมือ่ซือ้อปุกรณ์ใหม่จะพจิารณาจากคณุสมบตักิารใช้งานและความสามารถในการประหยดั

พลังงาน 

4. ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จ�าเป็น 

5. มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

6. อาคารส�านกังานประหยดัพลงังานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให ้

แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า

 ภายนอกองค์กร

1. การเลอืกใช้วสัดใุนการท�าโครงสร้างทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ได้ใหม่อกีครัง้ หรอืการเลอืกใช้ 

อุปกรณ์ประเภทที่สามารถดัดแปลงใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การใช้จอ LED 

แทนการใช้ป้ายพลาสติก โดยค�านึงการทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด 

2. กรณีที่ต้องมีพนักงานในโครงการจ�านวนมาก จะมีการตั้งจุดสวัสดิการอาหาร และน�้า  

เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคมเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ เปิดกว้างให้กบัพนกังานทกุคนทีม่โีครงการ

ต่างๆ เพ่ือมาน�าเสนอ เพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานด้วยกันเอง ในปีที่ผ่านมามีหลายโครงการ 

ที่ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือกันเองของพนักงานทุกคน อาทิเช่น การบริจาคของให้กับ 

สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า การท�าบุญ การปรับปรุงบ้านพักเด็กก�าพร้า

(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

สิ่งที่บริษัทฯ ค�านึงถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาคือการท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ 

ไม่สร้างมลภาวะให้กบัสิง่แวดล้อม ในหลายๆ คร้ังในการจดังาน บรษัิทจะเลอืกใช้วสัด ุอุปกรณ์ ทีส่ามารถ

น�ากลบัมาใช้ได้ใหม่ เช่น การใช้จอ LED เป็นฉาก แทนการใช้ไม้หรอืการใช้ป้ายพลาสตกิ เพือ่ให้สามารถ

น�ากลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ 

9.2 กิจกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและสิง่แวดล้อม

9.2.1 การให้ความรู้ด้านศิลปะ

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ด�าเนินการในรูปขององค์กร 

แบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะไทยโดยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ

และประวัติศาสตร์ประติมากรรมของไทย เปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมถึงรายการต่างๆ 

ที่มีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม 

ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสรมิศลิปะเพือ่สงัคมของกลุม่บรษิทั ซีเอม็โอ ด้วยพืน้ที่

จัดแสดง 4,000 ตารางเมตร โดยจัดแสดงชิ้นงานศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ด้วยจ�านวนชิ้นงานกว่า 200 ชิ้น 
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ร ศนูย์ประตมิากรรมกรงุเทพมคีวามมุ่งมัน่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานศลิปะประตมิากรรม

ของไทย โดยมกีารด�าเนนิงานในหลายรปูแบบ ทัง้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมผลงานประตมิากรรมไทย การให้ยมื 

ผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง และจัดโครงการนิทรรศการสาธารณะ ปัจจุบัน ศูนย์ประติมากรรม

กรุงเทพได้ขยายสาขา เพื่อให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมได้สะดวกมากขึ้น โดยมีสาขาท่ีหอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้ ทางศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ได้บรรยายให้ความรู้เสมือนที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปะของไทยเพิ่มเติมจากห้องเรียนในโรงเรียน โดยเนื้อหาที่มีการบรรยาย อาทิ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ประติมากรรมและทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะไทย การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์

และจัดเก็บผลงานศิลปะ แนวความคิดการออกแบบพื้นที่และสถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัด

กิจกรรมและบรรยายตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าเยี่ยมชมที่มาเป็นหมู่คณะ อีกด้วย 

ข้อมูลศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเพิ่มเติม

http://www.bangkoksculpturecenter.org 

ในปี 2562 ทีผ่่านมา มผีูเ้ยีย่มชมศนูย์ฯ ณ ถ.นวลจันทร์ ซอยนวลจนัทร์ 56 ทัง้บคุคลทัว่ไป นกัเรยีน 

นกัศึกษา กว่า 4,500 คน และสาขาหอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผูเ้ยีย่มชมทัง้สิน้ 45,469 คน
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9.2.2 การให้ความรู้ด้านวิชาการ 

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

การบริหารจัดการอีเว้นท์ด้วยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรชั้นน�าแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยให้ 

ความส�าคญักบั “ความคดิสร้างสรรค์” ซึง่เป็นปรชัญาในการด�าเนนิธรุกจิมาใช้ในกระบวนการท�างานกว่า  

3 ทศวรรษ ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นน�าทั่วประเทศ 

โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูกระบวนการท�างาน และรับฟังบรรยายในเรื่องต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อาทิเช่น การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการงานอีเว้นท์, การให้ความรู้ 

ฝึกกระบวนความคดิสร้างสรรค์, การให้ความรูน้วตักรรมสือ่แบบครบวงจร ตลอดจนการให้ความรูเ้รือ่ง

การสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น 

กลุ่มบริษัท CMO เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องที่ 2 ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยบริษัทฯ จะจัดหา

พนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทงาน มาเป็นวิทยากร บรรยายลักษณะการท�างานให้กับนักศึกษา 

เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรง เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน น้องๆ จะได้รับความรู ้

ในการท�างานบริหารจัดงานอีเว้นท์ ตั้งแต่เริ่มออกแบบรูปแบบแนวคิดจนถึงขั้นตอนการจัดงาน  

การสรรหาอุปกรณ์ และบุคลากร เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจท�างานในด้านนี้ ได้รับความรู้และเข้าใจ 

ในลักษณะงานและการท�างานจริงว่าเป็นอย่างไร 

ในปี 2562 ทีผ่่านมามคีณะอาจารย์และนกัศกึษามากกว่า 25 สถาบัน ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมดูกระบวนการท�างาน และรับฟังการบรรยาย โดยในการจัดการบรรยาย 

ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

96

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุม 

ทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และมุง่เน้นให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เป็นไปตาม

แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  

Commission) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก�ากับดูแล, ก�าหนดมาตรการ 

การควบคุมภายใน รวมถึงให้ค�าแนะน�าและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานให้มี 

การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เลขานุการกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

ตามขอบเขตความรบัผดิชอบทีค่ณะกรรมการได้รบัมอบหมายให้ก�ากบัดแูลตามข้อก�าหนดทีไ่ด้ระบไุว้ใน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) โดยยึดหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบ 

ควบคุมภายในที่ดีผ ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ  

นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Internal Audit Director โดยกรรมการตรวจสอบ

ได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ได้ปรากฎในกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้

ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ค�าปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดชอบและ

หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ, อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน, สอบทานด้านการปฏิบัติงาน 

ของแผนกต่างๆ และสอบทานรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ อนัเป็นผลให้บรษิทัมรีะบบ

การควบคุมภายในที่ดี และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทาง

การด�าเนนิงานของบรษิทัและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วม 

พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ให้เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สรปุความเหน็ว่า  

บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที่เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระส�าคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน 

รายไตรมาสและประจ�าปี 2562 ได้มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั ซึง่ไม่พบข้อสงัเกต

หรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วสรปุได้ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน, มปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล, มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ, มีการก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กระจายอ�านาจให้มีการสอบยันกันอย่างเป็นอิสระ ด้านการ

ประเมินความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมในระดับบริหารเพื่อติดตามประเมิน

ความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากคุณภาพ,  

ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อต�าแหน่งงาน รวมทัง้มกีารจดัท�าแนวปฏบิตัแิละคูม่อือ�านาจด�าเนนิการ 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญตัมิหาชน, ประมวลรษัฎากร, กฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ชือ่ - สกุล  นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ 
อายุ   43 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน Internal Audit Director

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท : Master of Commerce, Major in Marketing, 

   Minor in Accountanc, The University of Sydney

   ปรญิญาตร ี: บญัชบีณัฑิต คณะบริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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   : ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงานของ Audit Committee ได้อย่างไร, 

    สภาวิชาชีพบัญชี

2550   : คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ดีหรือยัง, 

    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2553    : รู้ทันการทุจริต, สภาวิชาชีพบัญชี

2557    : Roundtable Discussion 

    ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยง

    และการควบคุมภายใน, ชมรมบริหารความเสี่ยง

    และการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2557    : ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบ

    กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษทัจดทะเบียน, กลต

2558    : กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2560    : แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

    แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

2561   : Risk Management and Internal Control Program,

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2561   : Leadership Development Program, Perfect Training Institute

2562   : HR For Non-HR Program, ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
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100

11.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน 

ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน

ข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินใน หัวข้อ 5 แล้ว การท�ารายการ

ระหว่างกันนี้ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาด 

ที่เหมาะสม
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รายละเอียดและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

   ถือหุ้นอัตราร้อยละ

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 2562 2561

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 59.99 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 บริษัทย่อย 39.29 -

บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 94,200 103,100

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 48,348 27,500

ลดลงระหว่างปี - - (56800) (36,400)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 85,748 94,200 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 35,580 61,557 35,580 

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 25,977 664 25,977 

  ลดลงระหว่างปี - - (30,168) - 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

 ที่เกี่ยวข้องกัน - 61,557 32,053 61,557 

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน    

  เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี - (20,826) - - 

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 38,949 30,272 59,776

- ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อยที่มีบริษัท 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกิจการร่วมค้า

- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MOR+1 

ต่อปี ส�าหรับบริษัทย่อย และร้อยละ 5 ต่อปี ส�าหรับกิจการร่วมค้า

11.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ก็ต่อเมื่อได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนท�ารายการ ทั้งนี้ขึ้นกับ 

ขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ  

ให้กรรมการซ่ึงมส่ีวนได้เสยีในเร่ืองนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสียงหรอืลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ทัง้นีใ้นการด�าเนนิการ 

ดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้ผู ้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน  

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด 

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้วางกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

11.3 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหว่างกนัดังกล่าว ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

ว่ามคีวามสมเหตสุมผลและได้รบัอนมุตัติามขัน้ตอน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน
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104104

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน 
และการเปลีย่นแปลงทีม่ีนัยส�าคัญ

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทั ซีเอม็โอ จ�ากดั (มหาชน) มรีายได้จากการบรกิารจ�านวน 1,338.10 ล้านบาท  

ลดลงกวา่ปี 2561 ที่มรีายไดร้วมจ�านวน 1,449.10 ลา้นบาท คดิเปน็ร้อยละ 7.66 ทั้งนี้เนื่องจาก

ในปี 2562 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว

สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 มีการขยายตัวลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็น 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ที่ต�่า และจากมาตรการกีดกันทางการค้า

ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก 

ของประเทศ อีกทั้งยังมีความล่าช้าของการผลักดันงบประมาณของรัฐบาล, ปัญหาภัยแล้ง  

และปัจจัยชั่วคราวในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบ

ต่อกลุ่มธุรกิจอีเวนท์ในประเทศ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง 

ในส่วนของรายได้อื่นๆ ในปี 2562 น้ัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.67 จากปี 2561 โดยรายได้หลัก 

จะมาจากการให้เช่าสถานทีใ่นการถ่ายท�าละครและโฆษณาและอกีส่วนจะมาจากรายการพเิศษ

ในปีนั้นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เป็นต้น

ส�าหรับฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 

1,185.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์รวม 1,156.92 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 

เท่ากับ 629.60 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากปี 2561 ที่มีหนี้สินรวมเท่ากับ  

656.86 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
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1.1 รายได้จากการให้บริการ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) มีรายได้จากการบริการจ�านวน 1,338.10 ล้านบาท 

ลดลงกว่าปี 2561 ที่มีรายได้รวมจ�านวน 1,449.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.66 ทั้งนี้ เนื่องจาก 

ในปี 2562 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว กลุ่มธุรกิจอีเวนท์ในประเทศมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด

ลดลง

จากรายได้ตามประเภทธุรกิจ ประเภทการบริหารการจัดงานลดลง 62.10 ล้านบาทจากปี 2561 โดยมี 

การลดลงในส่วนการจดังานในโครงการขนาดใหญ่ และลกูค้ารายใหม่ๆ ลดการจดักจิกรรมทางการตลาด  

ส่วนงานให้บริการด้านอุปกรณ์ลดลง โดยปี 2562 มีรายได้ 554.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 

ที่มีรายได้ 597.45 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2561 มีการจัดงานโครงการขนาดใหญ่ท่ีไม่ใช่ 

การจัดงานประจ�าปี ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการจัดงานแล้ว ส�าหรับรายได้ประเภทสื่อมัลติมีเดียลดลงจากปี 

2561 จ�านวน 30.82 ล้านบาท ลดลงเป็น 28.98 ล้านบาท ในปี 2562 เป็นผลกระทบมาจากภาคธุรกิจ

ต่างๆ ชะลอการจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และในส่วนของรายได้ธุรกิจสวนสนุกเด็ก 

มีรายได้ลดลง 4.43 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว

1.2 ต้นทุนบริการและก�าไรขั้นต้น
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการลดลง 43.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.96  

จากปี 2561 เนือ่งมาจากต้นทนุบรกิารประกอบด้วยต้นทนุผนัแปร จงึแปรผนัไปตามรายได้ทีล่ดลง ท้ังนี้

เมือ่เปรียบเทยีบอตัราส่วนของต้นทนุบรกิารต่อรายได้ในปี 2562 จะพบว่ามอีตัราส่วนทีส่งูข้ึนเนือ่งจาก

มบีางโครงการทีม่ต้ีนทนุสงู อย่างไรก็ดีหากพจิารณาในภาพรวม ต้นทนุในการให้บรกิารยงัสามารถรกัษา

ระดับที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 โดยเพิ่มขึ้นจากส่วน 

ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับสวัสดิการประจ�าปี และค่าใช้จ่าย 

ผลประโยชน์พนกังานทีป่ระกาศตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ทีป่ระกาศมีผลบงัคบัใช้

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

รายได้จากกลุ่มบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 สามารถจ�าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 ประเภท ยอดขาย (ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

 ของรายได้ 2562 2561 % %

บริหารการจัดงาน  731.60 793.70 -62.10 -8.49%

บริการทางด้านอุปกรณ์ 554.84 597.45 -42.61 -7.68%

สื่อมัลติมีเดีย   28.98 30.82 -1.84 -6.36%

สื่อการตลาดออนไลน์ 22.69 27.12 -4.43 -19.54%

1. ผลการด�าเนินงาน
 และความสามารถ
 ในการท�าก�าไร 

1.4 ต้นทุนทางการเงิน 
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลง จากการบริหารจัดการสภาพคล่องด้านการเงิน 

ในหลายด้าน ทัง้เรือ่งการบรหิารจดัด้านรบัและด้านจ่ายให้ระยะเวลาสอดคล้องกันมากขึน้ มกีารเลอืกใช้ 

เครื่องมือทางเงินให้เหมาะสม และวงเงินสินเชื่อลดลง ท�าให้มีต้นทุนทางการเงินในปี 2562 จ�านวน 

22.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 24.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

8.28 ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับการตั้งส�ารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ต่างๆ นั้น ในปี 2562 มีการต้ังส�ารองการด้อยค่าของ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และมีการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า ท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลง 

ซึง่ผูส้อบบญัชแีละบริษัทฯ ได้ร่วมประเมนิโดยค�านงึถงึผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัในอนาคต และตัง้ส�ารองไว้ 

อย่างเพียงพอแล้ว 

1.5 ก�าไรสุทธิ
เนื่องจากมีการบริหารจัดการภาระหนี้สินของบริษัทย่อย รวมทั้งบริหารจัดการต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่าย 

ในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการ 

ก�าไรสทุธ ิ87.19 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก�าไรในส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่จ�านวน 75.96 ล้านบาท และ

ก�าไรในสว่นของผู้ถอืหุน้ส่วนนอ้ยจ�านวน 11.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2561 ที่มผีลก�าไรสทุธิ 64.96  

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นก�าไรในส่วนของผู้ถอืหุน้บรษิทัใหญ่จ�านวน 52.93 ล้านบาท และก�าไรในส่วนของ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจ�านวน 12.03 ล้านบาท

ส�าหรับงบเฉพาะกิจการนั้น ปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 52.94 ล้านบาท เมื่อเปรียบกับผลก�าไรสุทธิ 9.68  

ในปี 2561 ทั้งนี้ในปี 2561 มีการตั้งส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

1.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

 2562 2561

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.73 12.99

  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 19.73 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561  

ที่มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 12.99 เติบโตขึ้นต่อเนื่อง
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2. ความสามารถ
 ในการบริหารทรัพย์สิน

 สินทรัพย์ 2562 2561

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

 สินทรัพย์หมุนเวียน  382.1 32.23% 395.2  34.16%

 ที่ดินและอาคาร  423.6 35.72% 437.1 37.78%

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน  220.4 18.59% 171.0 14.78%

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 159.6 13.46% 153.6  13.28%

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 803.6 67.77% 761.7 65.84%

 รวมสินทรัพย์  1,185.7 100.00% 1,156.9 100.00%

2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,185.7 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 

382.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 803.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธ.ค. 2561 

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,156.9 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 395.2 ล้านบาท 

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 761.7 ล้านบาท

สัดส่วนของสินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของหมวดอปุกรณ์ด�าเนนิงานเป็นหลกั โดยเกดิจาก 

การรวมธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงการควบคุมในกิจการร่วมค้า อีกทั้งมาจากบริษัทย่อยที่ให้บริการ

บริการอุปกรณ์ ด้านการให้เช่าที่จะมีอุปกรณ์ครบก�าหนดการค�านวณค่าเสื่อมราคาทุกปี อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าและความเป็นผู้น�าตลาด

2.2 สินค้าคงเหลือ
บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือในปี 2562 จ�านวน 12.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นการให้บริการจัดงานระยะยาว  

ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดงานและรอการส่งมอบตรวจรับ รวมถึงสินค้าที่มีไว้เพื่อจ�าหน่ายด้วยบางส่วน  

ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่อาจมีปัญหาในเรื่องของสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพแต่อย่างใด

2.3 คุณภาพของลูกหนี้

  2562 2561

 อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.53 4.14

 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 80.57 88.19

บรษัิทฯ มีนโยบายการให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีก้ารค้าคอื 60 วนั ส�าหรบัลกูค้าเอกชน และอาจใช้เวลาเพ่ิมขึน้ได้  

ในรายของลูกค้าราชการ ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 

88.19 วัน ในปี 2561 เป็น 80.57 วัน ในปี 2562 ซึ่งถือว่าบริษัทได้จัดการบริหารการเก็บหนี้ได้ดีขึ้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้คงค้างเกิน 12 เดือน จ�านวน 14.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในขั้นตอน

การด�าเนินการจัดการของฝ่ายบริหารในการติดตามทวงถาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกต้องและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

3. สภาพคล่อง
 และความเพียงพอ
 ของเงินทุนของบริษัท

 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 0.76

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 1.13 1.31

3.1 รายจ่ายเพือ่การลงทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
บริษัทฯ มีการลงทุนในอาคารส�านักงาน คลังสินค้าและสตูดิโอ ซึ่งด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ 

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจ่ายคืนวงเงินกู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วงเงินสินเชื่อลดลงตามล�าดับ ส่งผลให้  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ดีขึ้นจาก 1.31 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.13 เท่า 

ในปี 2562 ส�าหรบัการลงทนุในอปุกรณ์ด�าเนนิงานนัน้ บรษิทัฯ ก�าหนดงบประมาณในการลงทนุต่อเนือ่ง 

ทุกปี เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจให้บริการเช่าอุปกรณ์

3.2 ความพอเพียงของสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องลดจากลงเล็กน้อย 0.76 เท่าในปี 2561 เป็น 0.75 เท่าในปี 2562 ทั้งนี้เนื่องจาก 

สดัส่วนสนิทรพัย์หมุนเวยีนมมีากกว่าส่วนของหนีส้นิหมนุเวยีน จงึท�าให้มอัีตราส่วนสภาพคล่องได้อย่าง

ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลดีกับกิจการ

3.3 ความสามารถในการช�าระหนี้ และการปฏิบัติตามเงือ่นไขการกู้ยืมทีส่�าคัญ
บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นวงเงิน

หมนุเวยีนในกจิการและวงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้ในการซือ้อปุกรณ์ วงเงนิสนิเชือ่ดงักล่าวมไิด้ก�าหนดเงือ่นไข

ให้การด�ารงอัตราส่วนสภาพคล่องหรืออัตราหนี้สินต่อทุนอย่างมีนัยส�าคัญ

3.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส�าหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้นัน้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถื้อหุน้รวม 556.16 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจ�านวน 500.06 ล้านบาท จากผลประกอบการที่มีก�าไร

ในกลุ่มบริษัท

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 147.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561  

ที่มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 234.18 ล้านบาท 

• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 36.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุน 

เพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร และเงินกู้ยืมภายในบริษัทย่อย

• กระแสเงนิสดสทุธใิช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 99.20 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผล 

และคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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กลุ่มบริษัทฯ มองว่าส�าหรับปี 2563 เป็นปีที่เรามีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอีเว้นท์  

เอเจนซ่ี อันดับหนึ่งของประเทศทั้งในแง่ของการเป็นผู้บริหารการจัดงาน และในกลุ่มของงานด้าน

บริการระบบภาพ แสงและเสียง แบบครบวงจร ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ  

ที่เข้ากับเทรนด์และตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น 

โดยบรษิทัฯ เปิดธรุกจิใหม่ “CM Meetings” ซ่ึงให้บริการด้านการจดังานประชมุ บรกิารด้านการจดังาน 

แสดงสินค้าและนิทรรศการ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมไปถึงการจัดประชุมหลากหลายขนาด  

ด้วยทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ มคีวามคิดสร้างสรรค์ ทัง้นี ้เปิดธรุกจิใหม่มาเพือ่รองรบังานการจดัประชมุ

ระดบันานาชาต ิทีบ่รษิทัฯ เริม่เข้าไปมบีทบาทเพิม่มากขึน้ พร้อมทัง้ยงัสอดรบักบัการทีอ่ตุสาหกรรมไมซ์

ประเทศไทยติดอันดับ 4 ของเอเชียด้านการประชุมนานาชาติอีกด้วย 

เนือ่งจากภาพรวมเศรษฐกจิทีม่หีลายฝ่ายต่างมองว่าจะเป็นปีทีเ่ศรษฐกจิไม่ด ีธรุกจิชะลอตวั ท�าให้บรษิทัฯ  

ต้องท�างานด้วยความรอบคอบ และเร่งหากลยุทธ์มาลุยธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ดี 

นอกจากธุรกิจ CM Meetings ที่เพิ่มเข้ามา บริษัทฯ ยังเจาะ 5 กลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างรายได้ ได้แก่

1. กลุม่ธรุกิจค้าปลกี (Retail) กลุม่ท่ีมกีารแข่งขนัสงู โดยแต่ละทีต่่างเร่งจดักจิกรรมเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ดึงดูดลูกค้า 

2. กลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เนื่องจากในยุคของ Digital Disruption  

ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มธุรกิจท่ีมี

แพลตฟอร์มออนไลน์เตบิโตสงูขึน้ ซึง่ท�าให้ลกูค้าในกลุม่ธรุกจินีข้องบรษิทัฯ เตบิโตขึน้ด้วย  

เช่น Lazada, Grab, Line เป็นต้น 

3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน (Banking & Non-Bank) ซ่ึงเป็นธุรกิจที่จ�าเป็นต้องจัด 

อีเว้นท์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และรักษาฐานลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าในกลุ่มนี้ 

อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, เมืองไทยประกันชีวิต เป็นต้น 

4. กลุ่มธุรกิจความงามสกินแคร์และไลฟ์สไตล์ (Skincare & Lifestyle) ก็เป็นกลุ่มธุรกิจ 

ที่เน้นจัดอีเว้นท์เพื่อกระตุ้นแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นการขาย

5. กลุ่มงานภาครัฐ ที่มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวและเมกะอีเว้นท์

โดยภาพรวมในปี 2563 กลุม่บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการบกุตลาดอเีว้นท์ แต่ได้มเีหตกุารณ์ส�าคญั

ทีเ่กดิขึน้กับประเทศไทยและทัว่โลก คอืการระบาดของไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ถือเป็นปีท่ีกดดนัของ

กลุม่ธรุกจิเป็นอย่างมาก เนือ่งจากการระบาดได้ส่งผลกระทบต่อธรุกจิอเีว้นท์ กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนกั

ถงึผลกระทบ และได้บรหิารจดัการทกุสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของการระบาด และได้หากลยทุธ์ 

เพื่อท�าให้ธุรกิจอยู่รอดได้ รวมทั้งยังได้เตรียมการรับมือส�าหรับผลกระทบหากการระบาดยุติลง  

กลุม่บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าภาคธรุกจิต่างๆ จะต้องเร่งส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาดมากขึน้อย่างแน่นอน

4. ปัจจัยทีม่ีผล
 ต่อฐานะการเงิน
 หรือผลการด�าเนินงาน
 ในอนาคต

The 1 Days
by MUSE
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บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�าให้ผู้อื่นส�าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมลูทีด่ ีเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัทัง้ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย 

อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูล

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุม

ถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท�าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  

นายเสรมิคณุ  คณุาวงศ์ เป็นผูล้งลายมอืชือ่ก�ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชือ่ของ นายเสรมิคณุ คณุาวงศ์ ก�ากับไว้บรษิทัฯ 

จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

   

 ชื่อ ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

กรรมการผู้มีอ�านาจ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
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 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริษัทปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลอื่น 

ซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน 

และผลด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระเป็นผูก้�ากบัดแูลคณุภาพของรายงานทางการเงนิ  

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิผล 

เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันมิให้เกิด 

การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฎในหน้ารายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ โดยรวมมปีระสทิธผิลอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่ 

อย่างมเีหตผุลต่อความเช่ือถอืได้ของงบการเงินเฉพาะกจิการและงบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562

 (นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ) (นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)

 ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บรษิทั ซเีอม็โอ จ�ากดั (มหาชน)  

และบริษัทย่อย และ เฉพาะของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

และงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวมและงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกจิการ ส�าหรับปสีิ้นสดุวันเดยีวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมถงึสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็อย่างมเีงือ่นไขต่องบการเงนิรวม งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนี้  

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน)  

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

2562 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่นไขต่องบการเงินรวม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นสินทรัพย์

ที่ได้มาที่ระบุได้ จากการเปลี่ยนแปลงอ�านาจการควบคุมซึ่งถือเป็นการซื้อธุรกิจของ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัดได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่าง 

การประเมนิมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน ซึง่เป็นสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาทีร่ะบไุด้ อย่างไรกต็ามบรษิทับนัทกึสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนด้วยมลูค่าตามบญัช ีณ วนัทีซ่ือ้  

หากข้าพเจ้าสามารถตรวจมูลค่ายุติธรรมของ สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าอาจพบหลักฐานที่แสดงว่าอาจจ�าเป็นต้องมีรายการ

ปรับปรุงต่องบการเงินรวมดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้า

เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ และให้บริษัทย่อยชดใช้ 

ค่าเสียหายแก่คูก่รณจี�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดหีมายเลขด�าที ่พ.1453/2560 และบริษทัย่อยได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลอทุธรณ์แล้วในวนัที ่25 มกราคม 2562  

ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วบริษัทย่อย 

จะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากคดีดังกล่าว

เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ถูกบริษัทผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง ยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบกับบริษัทย่อยชดใช้ จ�านวน  

53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้ว

บริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายจากผลของคดีความดังกล่าว ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าว

ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

เรือ่งส�าคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ 

เฉพาะกิจการส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 กลุ่มบริษัท มีลูกหนี้การค้าเกินก�าหนดช�าระ 12 เดือน และลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บเกินก�าหนดเรียกเก็บ 12 เดือน 

รวมจ�านวน 14.55 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระดังกล่าวอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามจากกลุ่มบริษัท โดยสาเหตุการจ่ายช�าระล่าช้าส่วนใหญ่ 

เนื่องจากอยู่ในกระบวนการตรวจสอบการรับมอบงานบริการของลูกค้า ฝ่ายบริหารต้องประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของลูกหนี้การค้าดังกล่าว  

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรายงานอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ ประเมินความเหมาะสมของการตั้งค่า 

เผื่อลูกหนี้การค้าโดย

 - ตรวจสอบฐานะการเงนิของลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีก้ารค้ารอเรียกเกบ็ท่ีเกนิก�าหนดช�าระ 12 เดือน และตรวจสอบการรบัช�าระเงนิหลงัวนัสิน้งวด 

 - ตรวจสอบการอนุมัติสัญญาจ้างจากผู้ว่าจ้าง และ

 - ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานหรือหลักฐานการจัดงานที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สุ่มรายการลูกหนี้การค้าคงเหลือเกินก�าหนดเรียกเก็บ 12 เดือน ท่ีส�าคัญเพื่อส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า และตรวจสอบ 

การออกใบแจ้งหนี้หลังวันสิ้นงวดส�าหรับลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บที่เกินก�าหนดช�าระ 12 เดือน 

ข้อมูลอืน่
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปี จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 

ต่อเนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามต้ังใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบริษทัหรือหยดุด�าเนนิงาน

หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 2
56

2
งบ

กา
รเ

งิน
บร

ิษัท
 ซ

ีเอ
็มโ

อ 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

)

120 121

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

ข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอื ความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

จะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่า

มีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ 

ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 - ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

การสอบบญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระ

ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 - ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ

วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 - ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง

ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 - สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ  

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ 

ของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 - ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 - ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงินของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทั

เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ม ี

นัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้ม ี

หน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท่ีสือ่สารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ในปีปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผย 

ต่อสาธารณะเก่ียวกบัเรือ่งดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 58,602,100.93 46,068,346.01 12,056,401.97 18,955,625.10

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 6, 8 300,132,895.95 341,947,818.79 136,141,934.74 173,555,625.49

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระ

  ภายในหนึ่งปี 6, 9 - - 5,414,411.99 4,980,873.03

 เงินปันผลค้างรับ 6 - - 29,466,764.98 22,103,332.85

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 85,747,618.51 94,200,000.00

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10 23,370,562.56 7,179,608.61 12,362,692.81 5,007,210.31

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  382,105,559.44 395,195,773.41 281,189,825.00 318,802,666.78

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 16, 19 12,452,507.78 12,319,289.77 5,045,255.75 4,974,678.86

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 6, 9 - - 4,021,898.32 9,436,310.31

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล

  และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 6 - 38,948,980.81 30,272,000.57 59,775,272.91

 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 5, 11 - - - -

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 5, 11 - - 218,669,400.00 169,449,400.00

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12, 16, 19 644,029,601.88 608,082,122.00 64,122,151.55 68,407,089.64

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13 24,819,124.75 4,801,042.19 2,580,818.64 2,782,000.00

 ค่าความนิยม 11 4,635,859.29 4,635,859.29 - -

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 14 6,371,538.10 4,057,780.41 4,380,564.67 2,657,906.38

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15 111,338,011.77 88,881,605.75 81,543,347.01 71,313,578.91

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  803,646,643.57 761,726,680.22 410,635,436.51 388,796,237.01

รวมสินทรัพย์  1,185,752,203.01 1,156,922,453.63 691,825,261.51 707,598,903.79 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 247,669,780.87 260,234,762.22 158,014,692.22 185,707,627.94

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 6, 17 184,777,969.56 180,941,972.10 97,483,143.60 102,133,764.23

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 18 30,812,337.76 25,624,590.62 1,784,247.68 928,194.44

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 19 34,875,702.35 39,424,032.59 15,215,702.35 20,884,199.59

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 10,000,000.00 -

 เงินปันผลค้างจ่าย  9,708,475.25 12,913,300.07 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  507,844,265.79 519,138,657.60 282,497,785.85 309,653,786.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์คงเหลือของการร่วมค้า  - 21,603,039.79 - -

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 18 26,143,636.85 32,802,697.64 2,629,599.79 1,440,044.35

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 19 21,437,995.21 29,834,496.49 467,995.21 15,724,496.49

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 14 21,396,754.13 23,341,126.87 - -

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

  ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 52,774,168.04 30,139,531.00 17,104,624.48 8,491,333.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  121,752,554.23 137,720,891.79 20,202,219.48 25,655,873.84

รวมหนี้สิน  629,596,820.02 656,859,549.39 302,700,005.33 335,309,660.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

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 11 4,907,142.73 4,907,142.73 - -

 การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 11 115,335.89 303,380.88 - -

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

 จัดสรรแล้ว

  ส�ารองตามกฎหมาย 21 16,635,093.85 13,988,325.35 16,635,093.85 13,988,325.35

 ยังไม่ได้จัดสรร  40,758,560.40 (15,454,992.25) 23,457,952.97 9,268,709.04

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  113,381,693.40 129,490,042.79 - -

  รวมส่วนของบริษัทใหญ่  524,830,035.63 482,266,108.86 389,125,256.18 372,289,243.75

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11 31,325,347.36 17,796,795.38 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  556,155,382.99 500,062,904.24 389,125,256.18 372,289,243.75

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,185,752,203.01 1,156,922,453.63 691,825,261.51 707,598,903.79 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

     3, 6, 24

รายได้จากการให้บริการ  1,338,103,443.19 1,449,095,438.62 570,258,653.79 626,784,452.65

ต้นทุนการให้บริการ  (1,056,774,003.58) (1,100,353,463.54) (450,611,867.92) (477,335,955.72)

ก�าไรขั้นต้น  281,329,439.61 348,741,975.08 119,646,785.87 149,448,496.93

รายได้อื่น  13,602,899.62 9,149,952.57 19,912,673.77 20,488,968.44

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (11,431,235.47) (12,752,340.01) (1,871,119.45) (2,029,572.44)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (203,390,692.50) (198,326,966.17) (101,102,508.30) (150,465,164.22)

ต้นทุนทางการเงิน  (22,267,424.04) (24,278,885.95) (11,442,045.64) (13,033,937.80)

รายได้เงินปันผล 6, 11 - - 31,913,203.80 19,815,808.32

ส่วนแบ่งก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 5 45,714,436.82 (30,751,258.57) - -

ก�าไรจากการรวมธุรกิจ 5 17,820,377.32 - - -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  121,377,801.36 91,782,476.95 57,056,990.05 24,224,599.23

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 14 (11,628,249.75) (26,824,547.48) (4,121,620.32) (14,548,880.21)

ก�าไรส�าหรับปี  109,749,551.61 64,957,929.47 52,935,369.73 9,675,719.02

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้น

 ในกิจการร่วมค้า 5 (16,108,349.39) - - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ

 คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี 20 (6,454,703.41) - (2,889,267.01) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  87,186,498.81 64,957,929.47 50,046,102.72 9,675,719.02

การแบ่งปันก�าไร

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  98,612,734.15 52,931,065.91 52,935,369.73 9,675,719.02

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  11,136,817.46 12,026,863.56 - -

      109,749,551.61 64,957,929.47 52,935,369.73 9,675,719.02

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  75,962,062.06 52,931,065.91 50,046,102.72 9,675,719.02

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  11,224,436.75 12,026,863.56 - -

      87,186,498.81 64,957,929.47 50,046,102.72 9,675,719.02

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  0.39 0.21 0.21 0.04

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  255,462,733 255,462,733 255,462,733 255,462,733
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม
 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    ส่วนลด     ก�าไร ผลขาดทุนจาก

    มูลค่า     จากการ การประมาณการ

  ทุนเรือนหุ้น  จากการซื้อ การเปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้ว  ส่วนเกินทุน เปลี่ยนสัดส่วน ตามหลักการ รวมองค์ รวม

  ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า เงินลงทุน ของส่วนได้เสีย ส�ารอง  จากการ การถือหุ้น คณิตศาสตร์ ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่

 หมายเหตุ และช�าระแล้ว หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย ในบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร ตีราคาสินทรัพย์ ในกิจการร่วมค้า ประกันภัย ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ มีอ�านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  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�าหรับงวด  - - - - - 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 ส�ารองตามกฎหมาย   21 - - - - 2,646,768.50 (2,646,768.50) - - - - - - -

 เงินปันผลจ่าย    22 - - - - - (33,210,090.30) - - - - (33,210,090.30) (5,495,376.34) (38,705,466.64)

 การเปล6ียนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 11 - - - (188,044.99) - - - - - - (188,044.99) 2,801,525.62 2,613,480.63

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 5 - - - - - - - - - - - 5,085,585.24 5,085,585.24

ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   - - - - - 98,612,734.15 - (16,108,349.39) (6,542,322.70) (22,650,672.09) 75,962,062.06 11,224,436.75 87,186,498.81

โอนไปก�าไรสะสม    20 - - - - - (6,542,322.70) - - 6,542,322.70 6,542,322.70 - (87,619.29) (87,619.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  255,462,733.00 93,569,476.36 4,907,142.73 115,335.89 16,635,093.85 40,758,560.40 113,381,693.40 - - 113,381,693.40 524,830,035.63 31,325,347.36 556,155,382.99
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      ผลขาดทุนจากการ รวมองค์

  ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว  ประมาณการตามหลัก ประกอบอื่นของ

 หมายเหตุ ที่ออกและช�าระแล้ว หุ้นสามัญ ส�ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร การคณิตศาสตร์ประกันภัย ส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  255,462,733.00 93,569,476.36 13,504,539.40 25,622,999.08 - - 388,159,747.84

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

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

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

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด  - - - 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี :

 ส�ารองตามกฎหมาย  21 - - 2,646,768.50 (2,646,768.50) - - -

 เงินปันผลจ่าย    22 - - - (33,210,090.29) - - (33,210,090.29)

 ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  - - - 52,935,369.73 (2,889,267.01) (2,889,267.01) 50,046,102.72

 โอนไปก�าไรสะสม   20 - - - (2,889,267.01) 2,889,267.01 2,889,267.01 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  255,462,733.00 93,569,476.36 16,635,093.85 23,457,952.97 - - 389,125,256.18 
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
  2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน :

ก�าไรส�าหรับปี  109,749,551.61 64,957,929.47 52,935,369.73 9,675,719.02

ปรับกระทบก�าไรสุทธิส�าหรับปีเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  11,628,249.75 26,824,547.48 4,121,620.32 14,548,880.21

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  107,969,030.60 105,200,968.39 11,511,887.64 15,934,163.84

  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  3,323,101.84 - - -

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  3,518,883.41 2,763,651.78 966,153.81 503,437.69

  (กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วมค้า - - (9,100,000.00) 48,999,800.00

  ก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  (2,870,562.75) (2,387,517.04) (1,186,913.89) (450,756.49)

  วัสดุหลอดไฟและวัสดุอื่นโอนเป็นค่าใช้จ่าย  4,679,601.20 16,538,021.61 - -

  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี  20,148.46 268,731.87 - -

  ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 14,961,572.76 3,068,474.00 5,001,707.72 640,085.00

  รายได้เงินปันผล  - - (31,913,203.80) (19,815,808.32)

  ส่วนแบ่ง(ก�าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (45,714,437.05) 30,751,258.57 - -

  ก�าไรจากการรวมธุรกิจ  (17,820,377.32) - - -

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  22,267,424.04 24,278,885.95 11,442,045.64 13,033,937.80

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน  211,712,186.55 272,264,952.08 43,778,667.17 83,069,458.75

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  62,149,406.43 22,885,483.04 36,447,536.94 (6,588,682.63)

  งานระหว่างท�า  (14,142,531.95) 13,985,893.70 (7,355,482.50) 5,208,668.10

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,079,923.97 40,888,592.46 1,081,284.88 13,603,160.27

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  (51,297,514.75) (22,509,467.56) (4,717,602.63) (3,409,081.25)

 เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน  210,501,470.25 327,515,453.72 69,234,403.86 91,883,523.24

  เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  1,074,354.06 - - -

  จ่ายช�าระประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (395,314.96) - - -

  จ่ายดอกเบี้ย  (22,267,424.04) (24,278,885.95) (11,442,045.64) (13,046,677.53)

  จ่ายภาษีเงินได้  (40,993,008.96) (69,057,633.10) (16,433,014.84) (29,081,072.16)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  147,920,076.35 234,178,934.67 41,359,343.38 49,755,773.55 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 หน่วย : บาท

	 งบกำรเงินรวม	 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
  2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น  (133,218.01) (4,070,128.58) (70,576.89) (4,008,157.28)

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 56,800,000.00 36,400,000.00

 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (48,347,618.51) (27,500,000.00)

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 30,168,254.34 -

 เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - (25,976,571.21) (664,982.00) (25,976,571.21)

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - (40,120,000.00) -

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน  - - 24,549,771.67 22,954,278.64

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร  (39,665,780.72) (68,351,312.72) (3,051,928.38) (4,237,616.18)

 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (262,000.00) (1,008,000.00) (262,000.00) (962,000.00)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  3,363,408.58 3,435,624.78 1,186,915.89 1,498,617.03

 เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  - - 4,980,873.03 4,582,048.11

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (36,697,590.15) (95,970,387.73) 25,168,709.15 2,750,599.11

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (12,564,981.35) (36,276,214.16) (27,692,935.72) (6,002,947.46)

 เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  (31,662,572.79) (21,485,231.69) (1,599,251.13) (861,113.49)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,000,000.00 13,000,000.00

 เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - (16,000,000.00)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  31,200,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00

 จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (44,144,831.52) (41,326,339.36) (20,924,998.52) (20,089,695.36)

 เงินปันผลจ่าย  (42,030,291.62) (30,953,098.13) (33,210,090.29) (25,546,223.30)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (99,202,677.28) (110,040,883.34) (73,427,275.66) (35,499,979.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  12,019,808.92 28,167,663.60 (6,899,223.13) 17,006,393.05

เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ  513,946.00 - - -

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  58,602,100.93 46,068,346.01 12,056,401.97 18,955,625.10

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน  30,191,259.14 46,419,328.01 5,607,476.64 2,204,672.90

 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี  6,024,523.12 585,397.00 66,982.00 548,482.00
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บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

แปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จาก “บริษัทจ�ากัด” เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เมื่อ 

วันที่ 29 ธันวาคม 2546 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน ตั้งอยู่

เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

2.	 เกณฑ์กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชี

ทีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวิชาชพีบญัช”ี) และกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดท�า

รายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อ

การก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมตฐิานมาจากประสบการณ์

ในอดีตและปัจจัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน�าไปสู ่

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนดจ�านวนสนิทรพัย์และหนีส้นินัน้ๆ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ข้อสมมตฐิานต่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ

หนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด

บัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต  

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 2562 2561

 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 59.99 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

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ไทย พัฒนาศูนย์การแสดงที่ผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลก 39.29 -

   ภายใต้ชื่อ “หิมพานต์อวตาร”

ข) บรษิทัฯ น�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถงึวนัทีบ่ริษทัฯ  

สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

งบการเงินของบริษัท เอ็กโปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด และบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้น 

อยู่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทดังกล่าว

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดง 

เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 2
56

2
งบ

กา
รเ

งิน
บร

ิษัท
 ซ

ีเอ
็มโ

อ 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

)

134 135

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  
และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับบริการโฆษณา
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 ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้
ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนด
ให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 

ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการบัญชี
 ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
  ในหน่วยงานต่างประเทศ
 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่ดงักล่าวข้างต้น ก�าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่าเคร่ืองมอืทางการเงินด้วยมลูค่า
ยุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และ
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมา
ถือปฏิบัติ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ 
ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

 
 การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า 

เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

 ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงินในปีทีเ่ร่ิมน�ามาตรฐานฉบบันีม้าถอืปฏิบติั

3.	 นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ รับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ รายได้จากงานที่เสร็จแล้ว 
และยังไม่เรียกเก็บได้แสดงเป็นลูกหนี้รอเรียกเก็บซึ่งแสดงรวมในลูกหนี้การค้า

รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่รับรู้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยถือตามสัดส่วนของต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นเทียบกับต้นทุนประมาณ 
ของงานนั้นๆ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บบันทึกไว้ในลูกหนี้รอเรียกเก็บ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นต้นทุนในงบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการให้บริการเช่าอุปกรณ์และบริการรับจ้าง รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการจัดงาน

รายได้จากการให้เช่า รับรู้เป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้จากการบริการรับจ้างท�าสไลด์ มัลติวิชั่น วีดีโอ มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า

ต้นทุนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างท�า

ต้นทุนการให้บริการของงานที่แล้วเสร็จ บันทึกโดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลดและเงินที่ได้รับคืน
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การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

วันท่ีซื้อกิจการ คือ วันที่อ�านาจในการควบคุมน้ันได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�านาจควบคุมจาก 
ฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการรวมธุรกิจที่ด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดย 
ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในก�าไรหรือขาดทุน

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมใน 
ผูถ้กูซือ้ หกัด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบไุด้ทีไ่ด้มาและหนีส้นิทีร่บัมา ก�าไรจากการซือ้ในราคาต�า่กว่ามลูค่ายตุธิรรมรบัรูเ้ป็นก�าไรในงวดทนัที

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งน้ี ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้น 
เป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษัทที่ถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต  
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กิดขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธรุกจิ ถอืเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนยีม
วิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น

หากการบันทกึบญัชเีมือ่เริม่แรกส�าหรบัการรวมธรุกจิไม่เสรจ็สมบรูณ์ภายในวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที ่การรวมธรุกจิเกดิขึน้ กลุม่บรษิทัประมาณ
การมูลค่าของรายการซึ่งข้อมูลทางบัญชียังไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินเพิ่มเติม
ในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ�านวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีแ่สดงในงบกระแสเงินสด ได้แก่ เงนิสดในมอื และเงนิฝากธนาคารทกุประเภท และเงนิฝากประจ�าท่ีมวีนัครบก�าหนด 
ไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลกูหนีก้ารค้าแสดงตามมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั บรษัิทฯ ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้
ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปัจจุบัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามยอดคงค้างสุทธิ หักด้วยดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีและรายได้ค่าบริการที่เกี่ยวข้องรอตัดบัญชีและหักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

สินค้าคงเหลือ
สนิค้าส�าเรจ็รปู และวสัดสุิน้เปลอืง แสดงด้วยราคาทนุหรอืมลูค่าสทุธท่ีิจะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทนุของสนิค้าส�าเรจ็รูปค�านวณโดยใช้วธิี 
เข้าก่อนออกก่อน และวสัดสุิน้เปลอืงค�านวณโดยใช้วธิถัีวเฉลีย่ ต้นทุนในการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้สนิค้านัน้

ต้นทุนของงานท่ียังไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างท�า โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบก�ากับสินค้าหลังหักส่วนลด หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่า 
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้า แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมและแสดงตามวิธีทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษิทัได้แสดงยอดคงเหลอืของค่าความนยิมตดิลบทีเ่กดิจากการซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยแห่งหนึง่เป็น “ส่วนลดมลูค่าเงินลงทนุ” ในส่วนของผู้ถอืหุ้น  
โดยจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงตามวิธีตีราคาใหม่ ตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยวิธีราคาตลาด

อาคาร และอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ :-

   อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

 อาคาร  20 - 30

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 5

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 3 - 9

 เครื่องใช้ส�านักงาน 3 และ 5

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5

 ยานพาหนะ 5

วัสดุคงเหลือแสดงด้วยวิธีราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน และตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการเบิกใช้

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี และปรับปรุงตามความ
เหมาะสม โดยในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทฯได้ใช้วิธีผลรวมจ�านวนปี 5 ปี ส�าหรับการค�านวณค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ด�าเนินงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ที่มีการซื้อในระหว่างปี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น  
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่าย 
และวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดของกลุ่มบริษัทได้แก่ ต้นทุนการพัฒนาการแสดงหิมพานต์อวตาร ลิขสิทธิ์ตัวหนังสือ ลิขสิทธิ์เพลง 
ลิขสิทธิ์ภาพ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี
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สัญญาเช่าการเงิน
สญัญาเช่าทรพัย์สนิโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผูเ้ช่าทรพัย์สนิ จะถกูจดัเป็นสญัญาเช่าการเงนิ สญัญาเช่า 
การเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า  
แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนีส้นิคงค้าง ยอดคงเหลอืของภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าการเงนิจะถกูบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุตลอดอายุ 
ของสัญญาเช่า ทรัพย์สินที่จัดหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินนั้น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน
สญัญาเช่าทรัพย์สินโดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรพัย์สนิจดัเป็นสัญญาเช่าด�าเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่าย 
ภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็น 
รายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายกุารท�างานของพนกังาน โดยการประมาณ
จ�านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตรา
อ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหน้ีสินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method)

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ส่วนผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

ประมาณการหนี้สิน
กลุม่บรษิทัจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกดิภาระผกูพนัในปัจจบัุนตามกฎหมายหรอืจากการอนมุานอนัเป็นผล
สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจ�านวน 
ที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าจะได้รับคืนอย่างแน่นอน

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�าไรทางภาษ ี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชี 
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์

กลุม่บรษัิทจะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุ้น

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
ที่มียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม
มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้นิให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณท่ีีไม่มตีลาดท่ีมสีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องได้ บริษทัฯ 
และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมส�าหรบัสนิทรพัย์
และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธสิ�าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ด้วยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่าย
และช�าระแล้วระหว่างปี

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า และไม่มีธุรกรรมดังกล่าว
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4.	 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจดัท�างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ 

การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด

ของสญัญาทีท่�ากบัลกูค้าเพือ่พจิารณาว่าสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระทีแ่ยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื บรษิทัจะบนัทกึสนิค้าหรอืบรกิาร

แต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์ 

จากสินค้าหรือบริการนั้น

การก�าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการก�าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 

เพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัติน้ันเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง  

เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 - ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน

 - การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ

 - การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถน�าไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับช�าระส�าหรับ 

  การปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้น

ได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการค�านวณรายได้ท่ีรับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึง 

ผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี ้

แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสนิค้าคงเหลอืนัน้  

โดยค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ พิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าน้ัน  

และค่าเผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข 

และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร

และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งาน และมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้ 

และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

ในการพิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า บริษัทฯประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า 

ด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าคาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่งถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดที่ก�าหนด 

โดยผู้บริหารของบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงินท่ีสะท้อนแผนทางธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า  

โดยข้อสมมตฐิานหลกัทีใ่ช้ในการค�านวณหามูลค่าดงักล่าวคอือตัราการเตบิโต และอตัราส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย โดยมลูค่าทีไ่ด้จากประมาณการ 

ทางการเงินดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน ภาวะอุตสาหกรรม 

และภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ  

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษทัฯ มหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่เมือ่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดีทีถ่กูฟ้องร้องแล้วและ

พบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต

ค่าความนิยม

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่าย บริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแส

เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค�านวณ

หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
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5.	 กำรรวมธุรกิจจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรควบคุมในกิจกำรร่วมค้ำ
เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2562 กลุ่มผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก) ที่ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อลงทุนในการร่วมค้า บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด  

ได้ท�าข้อตกลงยตุข้ิอพพิาททัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ได้ยืน่ฟ้องร้องต่อศาล โดยตกลงปลดหนีแ้ละให้บรษัิทในเครอืของผูถื้อหุน้กลุม่ ก ท�าการปลดหนีเ้งนิกู้ 

พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าบริการส่วนกลางทั้งหมดให้กับบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด รวมจ�านวน 187.91 ล้านบาท 

ตกลงจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน 8 ล้านบาท และตกลงจ�าหน่ายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ทั้งหมดตามสัดส่วนเดิม จ�านวน 

849,998 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด จ�านวน 55 ล้านบาทก่อนค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน  

และเงินให้กู้ยืมระยะยาวจ�านวน 62.22 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ เปิดรับความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า 

ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ดังนั้นจึงได้น�างบการเงินของบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ซึ่งเดิมถือเป็นการร่วมค้ามาจัดท�างบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 

2562 ซึ่งเป็นวันที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท

เงินลงทุนใน บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด ก่อนมีอ�านาจควบคุม มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ที่มีอยู่ก่อน ณ วันที่มีอ�านาจควบคุม    

 มูลค่าตามบัญชีเงินลงทุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (42,426) 

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

  ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 24,111  

 บวก ปรับปรุงรับรู้ก�าไรระหว่างกันในอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคงเหลือของการร่วมค้า 21,603

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก่อนจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,288  

สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา   

 หน่วย : พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 514 

ลูกหนี้การค้า   321 

วัสดุคงเหลือ   2,048 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23,532 

อุปกรณ์ - สุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) 73,090 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 23,197 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (24,596)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (4,319)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  (79,969)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,089)

สินทรัพย์สุทธิ  12,729 

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (7,729)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่มีอยู่ก่อน ณ วันที่มีอ�านาจควบคุม (30 กันยายน 2562) 5,000 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก่อนจัดประเภทรายการเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,288 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี 1,712 

รับรู้ก�าไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้าในอดีต 16,108 

รวมก�าไรจากการรวมธุรกิจ 17,820

บริษัทมีนโยบายในการทบทวนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ เช่น อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหนี้สินที่รับมา และปันส่วนมูลค่า

ยุติธรรมของรายการ ณ วันที่เปลี่ยนอ�านาจการควบคุม (วันซื้อธุรกิจ) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) 

หากได้รับข้อมูลใหม่เพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อธุรกิจ 

บริษัทจะท�าการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว หรือการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มเติมซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่าวมีอยู่แล้ว ณ วันซื้อธุรกิจ 

กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนอ�านาจการควบคุม จะถูกปรับปรุงใหม่
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บริษัทอยู่ระหว่างประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่ซื้อ  

ซึ่ง ณ วันที่รายงาน ฝ่ายบริหารก�าลังด�าเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรม และการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ

ผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ

 หน่วย : บาท

 งบแสดงฐานะทางการเงิน

 ณ วันที่ซื้อกิจการ

 หลังปรับปรุง ก่อนปรับปรุง

เงินลงทุนในการร่วมค้า - 55,000

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - (35,900)

เงินลงทุนในการร่วมค่า - สุทธิ - 19,100

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 55,000 -

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (35,900) -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 19,100 -

6.	 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

หรือมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ดังนี้

    ถือหุ้นอัตราร้อยละ

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 2562 2561

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 59.99 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 บริษัทย่อย 39.29 -

บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน - -

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกันท้ังโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือ 

เป็นกรรมการชดุเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไวใ้นงบการเงนิตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัทฯ และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั

เหล่านี้ บริษัทฯ มีรายการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561 2562 2561 นโยบายราคา

บริษัทย่อย

 รายได้จากการบริการ - - 1,247 611 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 รายได้เงินปันผล - - 31,913 19,816 ตามที่บริษัท

         ประกาศจ่าย

 รายได้อื่นๆ - - 7,374 8,009 ตามที่ระบุในสัญญา

 ดอกเบี้ยรับ - - 5,753 7,700 MOR Rate +1%

 ต้นทุนบริการ - - 74,250 98,290 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - 1,988 2,507 ตามที่ระบุในสัญญา

 ดอกเบี้ยจ่าย - - 201 146 MOR Rate +1%

กิจการร่วมค้า

 รายได้จากการบริการ - 251 - - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ต้นทุนบริการ - 400 - 200 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 รายได้จากการบริการ 4,951 3,052 - - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ต้นทุนบริการ 605 - - - ราคาที่ตกลงร่วมกัน

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100 - - - ตามที่ระบุในสัญญา

กรรมการ

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 379 - - - ตามที่ระบุในสัญญา

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญ

 ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 59,315,591.94 62,206,546.94 30,537,499.00 30,494,380.25

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง 7,093,727.25 1,256,590.15 3,775,380.83 431,176.36

รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ 66,409,319.19 63,463,137.09 34,312,879.83 30,925,556.61
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 193 -

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด - 30,656 6,874 8,025

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 1,070 -

 บริษัท ไร้ท์แมน จ�ากัด 2,687 1,888 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,687 32,544 8,137 8,025

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (6,124) (1,397) (1,605)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 2,687 26,420 6,740 6,420

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 4,117 7,263

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 6,199 5,779

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - 711 1,131

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - 5 5

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด - - 41 -

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 11,073 14,178

ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 2 2

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด - 204 204 204

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 204 206 206

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

รวมดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 2 2 

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 19,000 9,500

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

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 6,470 8,606

รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 29,467 22,103

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - 9,436 14,417

รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 9,436 14,417

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 67,748 71,000

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 16,000 11,100

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

 บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด - - 2,000 -

 บริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด - - - 4,500

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 85,748 94,200

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด - 61,557 32,053 61,557

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน

 เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี - (20,827) - -

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 38,949 30,272 59,776 
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ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ 

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - 94,200 103,100

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 48,348 27,500

 ลดลงระหว่างปี - - (56,800) (36,400)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 85,748 94,200

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด

 ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - 35,580 61,557 35,580

 เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 25,977 664 25,977

 ลดลงระหว่างปี - - (30,168) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - 61,557 32,053 61,557

 ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน

  เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี - (20,827) - -

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 38,949 30,272 59,776 

บรษิทัให้กูย้มืเงนิแก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัโดยก�าหนดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ MOR+1 ต่อปี ส�าหรบับรษัิทย่อย บรษิทัหยดุรบัรูด้อกเบีย้รบั เมือ่ค้างช�าระ

ดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน

 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด ได้ตกลงท�าสัญญารับจ�าน�าสินทรัพย์จากบริษัทซีเอ็มโอ โชว์คอร์ป จ�ากัด เพื่อเป็นประกัน

การช�าระหนี้เงินกู้ยืม ที่ได้กู้ยืมไปจากบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด จ�านวน 63 ล้านบาท โดยน�าเงินที่ได้จากการกู้ยืมจ�านวน 45.25 ล้านบาท มาจ่าย

ช�าระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทฯ จ�านวน 62.22 ล้านบาท โดยมีก�าหนดการให้เงินกู้แบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้

 งวดที่ วันที่ จ�านวน : บาท วัตถุประสงค์

 1 27 กันยายน 2562 17,747,618.51 เพื่อช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

 2 31 ตุลาคม 2562 15,084,127.17 เพื่อช�าระเงินกู้ยืม

 3 30 พฤศจิกายน 2562 15,084,127.17 เพื่อช�าระเงินกู้ยืม

 4 31 ธันวาคม 2562 15,084,127.17 เพื่อช�าระเงินกู้ยืม

โดยบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด สามารถน�าสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และจะต้องช�าระค่าเช่าในการใช้สินทรัพย์ 

เป็นรายปี ปีละ 12.30 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และตกลงให้น�ามาหักกลบลบหนี้กับเงินกู้ยืม

ทั้งนี้บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด สามารถยกเลิกการเช่าได้โดยล�าพังแต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์คอร์ป จ�ากัด ภายใน 7 วัน และให้

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์คอร์ป จ�ากัด จะต้องช�าระดอกเบี้ยในอัตรา MOR + 1% ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด

วันท่ี 9 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องถอนฟ้องค่าเสียหายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินลงทุนกับบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด  

และกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุน

เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทั พเีอม็ เซน็เตอร์ จ�ากดั ได้ด�าเนนิการถอนฟ้องบรษิทั ซเีอม็โอ โชว์คอร์ป จ�ากดั เนือ่งจากตกลงประนอม

ข้อพิพาท ยอมจ่ายช�าระเงินค่าลูกหนี้การค้าเป็นงวดรายปี ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านบาท โดยเริ่มช�าระงวดแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทฯ ได้บันทึกไว้แล้วในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 13,919 23,098

 บริษัท ดิอายส์ จ�ากัด - - 2,635 5,426

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด - - 2,138 4,672

 บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด - 321 - -

รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 321 18,692 33,196

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด - - 164 164

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 164 164

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด

 (อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี) - - 10,000 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล

 และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,000 -

 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย (อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี)

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - - 3,000

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 10,000 13,000

  ลดลงระหว่างปี - - - (16,000)

  ยอดคงเหลือสิ้นปี - - 10,000 -

 กรรมการ

  ยอดคงเหลือยกมาต้นปี - - - -

  เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - -

  ลดลงระหว่างปี - - - -

  ยอดคงเหลือสิ้นปี - - - -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน - - 10,000 -

7.	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินสดในมือ 335,796.00 313,065.00 67,699.00 70,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 57,378,538.36 40,704,019.90 11,988,702.97 18,833,075.33

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 887,766.57 5,051,261.11 - 52,549.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,602,100.93 46,068,346.01 12,056,401.97 18,955,625.10

 

8.	 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,687,438.75 32,543,776.99 8,136,778.00 8,025,000.00

 ลูกหนี้การค้าอื่น 257,186,428.93 298,354,201.58 107,167,019.26 140,149,330.39

รวมลูกหนี้การค้า 259,873,867.68 330,897,978.57 115,303,797.26 148,174,330.39

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,226,369.16) (12,198,706.91) (1,632,391.31) (1,742,172.08)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 254,647,498.52 318,699,271.66 113,671,405.95 146,432,158.31

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

 ลูกหนี้อื่น 4,612,014.25 5,385,336.51 4,258,712.84 4,820,196.91

 ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - 11,072,928.68 14,178,009.40

 เงินล่วงหน้าพนักงาน 2,177,000.50 3,257,889.36 1,395,312.01 1,543,459.00

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,451,490.63 3,791,877.87 1,616,185.96 1,227,961.55

 เงินมัดจ�าซื้อสินค้า 854,528.76 418,631.52 - -

 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�าหนด 8,988,805.72 8,328,554.45 3,930,622.26 4,792,659.18

 ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 204,109.58 206,267.11 205,779.10

 ลูกหนี้กรมสรรพากร 22,001,429.04 378,996.71 - -

 อื่นๆ  1,572,676.52 1,733,935.71 241,284.51 606,186.62

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 45,657,945.42 23,499,331.71 22,721,313.37 27,374,251.76

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (172,547.99) (250,784.58) (250,784.58) (250,784.58)

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 45,485,397.43 23,248,547.13 22,470,528.79 27,123,467.18

รวมลูกหนี้การค้า

 และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 300,132,895.95 341,947,818.79 136,141,934.74 173,555,625.49
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ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 58,850.00 447,778.95 - -

 เกินก�าหนดช�าระ

  น้อยกว่า 3 เดือน 16,103.50 - 1,070,000.00 -

  ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 1,680,568.75 84,556.75 193,028.00 -

  ค้างช�าระ 6-12 เดือน 744,720.00 - - -

  เกิน 12 เดือน 149,800.00 30,407,441.29 6,873,750.00 8,025,000.00

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 21,400.00 1,604,000.00 - -

  เกินก�าหนดช�าระ

   น้อยกว่า 3 เดือน 15,996.50 - - -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,687,438.75 32,543,776.99 8,136,778.00 8,025,000.00

ลูกหนี้การค้าอื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 124,349,493.07 116,222,342.48 57,059,282.41 43,478,167.26

 เกินก�าหนดช�าระ

 น้อยกว่า 3 เดือน 54,778,629.84 59,724,752.46 25,776,936.19 26,135,960.76

 ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 10,704,664.20 27,459,280.78 6,393,690.36 26,165,945.03

 ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 4,715,572.08 5,981,613.29 779,433.88 250,527.13

 เกิน 12 เดือน 12,962,758.04 7,593,085.23 718,718.81 563,191.66

ลูกหนี้การค้ารอเรียกเก็บ - อื่นๆ

 ยังไม่ครบก�าหนดการเรียกเก็บ 31,137,532.85 60,016,836.82 14,026,028.41 40,064,048.02

 เกินก�าหนดการเรียกเก็บ

  น้อยกว่า 3 เดือน 5,252,574.30 8,693,558.24 - 1,899,058.24

  ค้างช�าระ 3 - 6 เดือน 10,872,275.35 4,143,010.19 - 150,760.20

  ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน 971,257.12 7,644,250.00 971,257.12 1,304,500.00

  เกิน 12 เดือน 1,441,672.08 875,472.09 1,441,672.08 137,172.09

รวมลูกหนี้การค้าอื่น 257,186,428.93 298,354,201.58 107,167,019.26 140,149,330.39

 รวม  259,873,867.68 330,897,978.57 115,303,797.26 148,174,330.39

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,226,369.16) (12,198,706.91) (1,632,391.31) (1,742,172.08)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 254,647,498.52 318,699,271.66 113,671,405.95 146,432,158.31

ลูกหนี้การค้าในงบการเงินท่ีค้างช�าระเกิน 12 เดือนขึ้นไป ในส่วนที่ยังไม่มีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นลูกหนี้การค้าที่อยู่ระหว่างการติดตาม

ทวงถาม ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะสามารถเก็บเงินได้ครบตามยอดคงค้าง

9.	 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	-	สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย

 หน่วย: บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี

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

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (585,588.01) (1,019,126.97)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 5,414,411.99 4,980,873.03

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะได้รับ 4,154,000.00 10,154,000.00

ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี (132,101.68) (717,689.69)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 4,021,898.32 9,436,310.31

 

 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ตกลงท�าสัญญาขายอุปกรณ์ในการด�าเนินงานให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มูลค่าที่จะได้รับตามสัญญาทั้งหมด 

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

10.	 สินค้ำคงเหลือ	-	สุทธิ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 801,018.39 819,235.70 - -

งานระหว่างท�า 15,336,094.91 7,222,755.47 12,362,692.81 5,007,210.31

วัสดุสิ้นเปลือง 8,095,831.82 - - -

รวมสินค้าคงเหลือ 24,232,945.12 8,041,991.17 12,362,692.81 5,007,210.31

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

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ 23,370,562.56 7,179,608.61 12,362,692.81 5,007,210.31
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เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อิเมจิเนีย จ�ากัด ได้มีมติอนุมัติทุนเพิ่มทุนจดทะเบียน จ�านวน 10 ล้านบาท  

จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 10 ล้านบาท เป็นจ�านวน 20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนเดิม ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยคงเดิมที่ร้อยละ 100

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โมเมนตัม เอส จ�ากัด จ�านวน 600 หุ้นในราคาทั้งสิ้น 120,000 บาท 

ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัทย่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 59.99 จาก 56.99 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น มีผล

ขาดทุนเกินทุนจ�านวน 68,044.99 บาท เป็นผลให้บริษัทแสดงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยจ�านวน 188,044.99 บาท 

ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จ�ากัด ได้มีมติอนุมัติทุนเพิ่มทุนจดทะเบียน จ�านวน 30 ล้านบาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 135 ล้านบาท เป็นจ�านวน 165 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนเดิม ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยคงเดิมที่ร้อยละ 99.99

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

ได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนจ�านวน 300,000 บาท ส่วนขาดของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นจ�านวน 3,380.88 บาท  

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

จะแสดงเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด จ�านวน 5 ล้านบาท เป็นหุ้นจ�านวน 4,000 หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 1,250 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และมีส่วนต่างของราคาทุนท่ีสูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551  

ตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานเป็นจ�านวนเงินประมาณ 4.64 ล้านบาท

บริษัทย่อยมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 หน่วย : พันบาท

   เจ้าของและสิทธิใน ก�าไรขาดทุน

  ประเทศที่ การออกเสียง เบ็ดเสร็จจัดสรร

  จัดตั้งและ ที่ถือโดยส่วนได้เสีย ส�าหรับส่วนได้เสีย ส่วนได้เสียที่ไม่มี

  สถานที่หลัก ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม ที่ไม่มี อ�านาจควบคุม

 ชื่อบริษัทย่อย  ของธุรกิจ (ร้อยละ) อ�านาจควบคุม สะสม

บริษัท ซีเอ็มโอ โชว์

 คอร์ป จ�ากัด ไทย 61% (412) 8,598

บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น

 เทคโนโลยี จ�ากัด ไทย 60% 7,234 16,445

บริษัทย่อยอื่น ไทย 0.01% - 60.01% 4,402 6,282

รวม     11,224 31,325
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12.	 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	-	สุทธิ
ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

 รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

 ณ วันที่ เพิ่มขึ้น   ณ วันที่

 1 มกราคม 2562 จากการรวมธุรกิจ เพิ่มขึ้น ตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน

 ที่ดิน

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

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

  รวมราคาประเมิน 210,451,523.07 - - - 210,451,523.07

 อาคาร 290,621,985.92 - - - 290,621,985.92

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 58,643,956.08 - 702,982.00 - 59,346,938.08

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 538,103.74 - 51,546.00 - 589,649.74

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 747,553,223.71 102,216,150.00 64,691,710.35 5,640,354.16 908,820,729.90

 เครื่องใช้ส�านักงาน 75,722,184.75 525,649.60 174,745.37 38,273.20 76,384,306.52

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 3,573,672.77 72,243,763.25 252,497.99 - 76,069,934.01

 ยานพาหนะ 37,116,982.34 - 7,636,476.64 4,718,936.44 40,034,522.54

 วัสดุ - หลอดไฟ 2,232,559.33 - 2,371,604.63 1,538,286.36 3,065,877.60

 วัสดุอื่น 3,252,590.18 - - 3,141,314.84 111,275.34

รวม   1,429,706,781.89 174,985,562.85 75,881,562.98 15,077,165.00 1,665,496,742.72

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร 83,340,428.69 - 10,214,463.78 - 93,554,892.47

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 39,479,483.57 - 4,018,669.15 - 43,498,152.72

 อาคารและอุปกรณ์บนพื้นที่เช่า 361,745.84 - 41,059.99 - 402,805.83

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 598,168,395.80 29,865,795.12 81,960,839.58 5,679,585.69 704,315,444.81

 เครื่องใช้ส�านักงาน 72,045,907.38 333,074.52 2,430,307.27 38,271.20 74,771,017.97

 เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 2,206,051.96 71,696,645.22 539,478.18 - 74,442,175.36

 ยานพาหนะ 22,128,796.91 - 5,323,764.27 4,186,861.08 23,265,700.10

รวม   817,730,810.15 101,895,514.86 104,528,582.22 9,904,717.97 1,014,250,189.26

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 3,893,849.74 - 3,323,101.84 - 7,216,951.58

ราคาตามบัญชีสุทธิ 608,082,122.00    644,029,601.88

 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ�านวน 104.53 ล้านบาท และ 103.13 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้บันทึกไว้ใน 

งบก�าไรขาดทุนรวม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจ�านวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จ�านวน 612.18 

ล้านบาท และจ�านวน 498.08 ล้านบาท ตามล�าดับ

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

  ณ วันที่  ณ วันที่

  1 มกราคม 2562 เพิ่มขึ้น ตัดจ�าหน่าย 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน

 ที่ดิน  390,000.00 - - 390,000.00

 อาคาร 75,375,926.66 - - 75,375,926.66

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 35,278,758.78 355,400.00 - 35,634,158.78

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 52,500,414.26 761,693.06 - 53,262,107.32

 เครื่องใช้ส�านักงาน 14,386,264.02 39,200.49 - 14,425,464.51

 ยานพาหนะ 8,537,955.14 5,607,476.64 4,091,188.78 10,054,243.00

รวม   186,469,318.86 6,763,770.19 4,091,188.78 189,141,900.27

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 อาคาร 18,238,883.71 3,763,883.36 - 22,002,767.07

 ส่วนปรับปรุงอาคาร 31,853,452.08 3,142,191.12 - 34,995,643.20

 อุปกรณ์ด�าเนินงาน 46,503,085.18 1,640,367.27 - 48,143,452.45

 เครื่องใช้ส�านักงาน 13,569,759.69 646,387.89 - 14,216,147.58

 ยานพาหนะ 4,898,849.68 1,855,876.64 4,091,186.78 2,663,539.54

รวม   115,064,030.34 11,048,706.28 4,091,186.78 122,021,549.84

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2,998,198.88   2,998,198.88

ราคาตามบัญชีสุทธิ 68,407,089.64   64,122,151.55

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจ�านวน 11.05 ล้านบาท และ 15.93 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้บันทึกไว้ในงบก�าไร

ขาดทุนเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มอีปุกรณ์และยานพาหนะ ซึง่หกัค่าเสือ่มราคาทัง้จ�านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู ่จ�านวน 94.27 ล้านบาท  

และ จ�านวน 53.69 ล้านบาท ตามล�าดับ

ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

13.	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม

   รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี  

 ณ วันที่ เพิ่มขึ้นจากการ   ณ วันที่

 1 มกราคม 2561 รวมธุรกิจ เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน

 โปรแกรมระหว่างพัฒนา 2,828,000.00 - 278,625.00 3,060,625.00 46,000.00

 ค่าลิขสิทธิ์ 229,497.54 - - - 229,497.54

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,698,260.18 - 3,044,000.00 - 13,742,260.18

 ต้นทุนพัฒนาการแสดงหิมพานต์อวตาร - 32,208,500.00 - - 32,208,500.00

รวม   13,755,757.72 32,208,500.00 3,322,625.00 3,060,625.00 46,226,257.72

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ค่าลิขสิทธิ์ 176,489.53 - 52,446.19 - 228,935.72

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8,778,226.00 - 2,485,496.38 - 11,263,722.38

 ต้นทุนพัฒนาการแสดงหิมพานต์อวตาร - 9,011,969.06 902,505.81 - 9,914,474.87

รวม   8,954,715.53 9,011,969.06 3,440,448.38 - 21,407,132.97

ราคาตามบัญชีสุทธิ 4,801,042.19    24,819,124.75

 หน่วย : บาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

  ณ วันที่  ณ วันที่

  1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น ลดลง/โอนออก 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน

 โปรแกรมระหว่างพัฒนา 2,782,000.00 278,625.00 3,060,625.00 -

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 3,044,000.00 - 3,044,000.00

รวม   2,782,000.00 3,322,625.00 3,060,625.00 3,044,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 463,181.36 - 463,181.36

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,782,000.00   2,580,818.64

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส�าหรับงบการเงินรวม จ�านวน 3.44 และ 2.07 ล้านบาท ตามล�าดับ รวมอยู่ใน

งบก�าไรขาดทุน
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14.	 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	-	สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

   การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

  ณ วันที่ 1  ก�าไรขาดทุน ณ วันที่ 31

  มกราคม 2562 ก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,057 (221) - 836

 ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 173 - - 173

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 768 21 - 789

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

  ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 6,028 2,913 1,614 10,555

 ประมาณการหนี้สิน 360 - - 360

 ค่าเสื่อมราคาวัสดุสิ้นเปลือง 371 (185) - 186

 ค่าเสื่อมราคา 910 1,175 - 2,085

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 28,950 1,060 - 30,010

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,058 1,531 783 6,372

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 23,341 (1,113) (831) 21,397

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

   การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)

  ณ วันที่ 1  ก�าไรขาดทุน ณ วันที่ 31

  มกราคม 2562 ก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

 ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 600 - - 600

 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

  ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน 1,698 1,001 722 3,421

 ประมาณการหนี้สิน 360 - - 360

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,658 1,001 722 4,381

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม มีดังนี้

 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 121,378 91,782 57,057 24,225

อัตราภาษีที่ใช้ 20% 20% 20% 20%

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี 24,276 18,356 11,411 4,845

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 395 11,652 (743) 10,737

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (2,576) (2,946) (164) (253)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - - (6,383) (3,963)

ผลกระทบจากการตัดรายการกับบริษัทย่อย 476 (10,393) - -

ส่วนแบ่ง(ก�าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (9,143) 6,746 - -

ก�าไรจากการรวมธุรกิจ (3,564) - - -

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 2,153 1,956 - -

ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บันทึกในอดีต

 ขาดทุนทางภาษี (389) (1,135) - -

ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์ให้การร่วมค้า - (596) - -

ปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ - 3,184 - 3,183

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11,628 26,824 4,122 14,549

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 10% 29% 7% 60% 

กลุม่บรษิทัมผีลขาดทนุทางภาษยีกไปทีย่งัไม่ได้ใช้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ�านวนเงนิ 28.49 ล้านบาท ซึง่ฝ่ายบริหารเชือ่ว่ายงัมคีวามไม่แน่นอน 

จากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จึงไม่พิจารณารับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษี

กลุ่มบริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

15.	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 102,665,453.00 78,765,644.15 74,524,000.59 63,118,806.47

เงินมัดจ�า 8,672,558.77 10,115,961.60 7,019,346.42 8,194,772.44

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 111,338,011.77 88,881,605.75 81,543,347.01 71,313,578.91
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16.	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชี 18,610,703.05 45,298,782.57 5,560,586.16 17,840,862.22

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - 17,544,335.35 - 5,073,485.35

 หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า - (151,412.44) - (54,835.93)

เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง - สุทธิ - 17,392,922.91 - 5,018,649.42

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 230,000,000.00 198,600,000.00 153,000,000.00 163,600,000.00

 หัก ส่วนลดตั๋วสัญญาใช้เงิน (940,922.18) (1,056,943.26) (545,893.94) (751,883.70)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สุทธิ 229,059,077.82 197,543,056.74 152,454,106.06 162,848,116.30

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 247,669,780.87 260,234,762.22 158,014,692.22 185,707,627.94

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้

 หน่วย: ล้านบาท

 2562 2561

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 777.20 581.00

บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) 399.00 313.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ย Market Rate 

ถึง MOR ซึ่งค�้าประกันโดยกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ บางท่าน และการจดจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งของกลุ่มบริษัทฯ เงินฝากธนาคาร 

ที่ติดภาระค�้าประกัน และค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย

17.	 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 321,000.00 18,691,717.65 33,195,594.76

 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น 116,517,990.72 114,773,250.10 55,034,715.63 48,655,661.42

รวมเจ้าหนี้การค้า 116,517,990.72 115,094,250.10 73,726,433.28 81,851,256.18

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

 เจ้าหนี้อื่น 4,025,606.47 2,286,532.03 633,923.39 758,966.36

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 11,757,226.99 17,448,307.74 2,612,361.45 1,416,119.15

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 6,319,717.67 5,621,130.41 4,198,855.38 3,276,334.03

 เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 6,617,945.12 593,422.00 66,982.00 556,507.00

 รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า 6,872,568.32 7,535,180.17 3,664,373.69 2,668,886.60

 เจ้าหนี้กรมสรรพากร 5,312,897.30 3,263,793.02 2,866,413.20 1,777,355.25

 ภาษีขายยังไม่ถึงก�าหนด 17,641,358.32 19,144,021.96 6,688,572.21 7,201,592.66

 เงินมัดจ�ารับ 2,842,748.63 2,691,950.43 895,671.00 511,171.00

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

 อื่นๆ  5,069,910.02 5,463,384.24 329,558.00 315,576.00

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 68,259,978.84 65,847,722.00 23,756,710.32 20,282,508.05

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 184,777,969.56 180,941,972.10 97,483,143.60 102,133,764.23
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18.	 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	-	สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 33,256,836.91 28,356,065.53 2,032,598.15 1,032,919.65

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (2,444,499.15) (2,731,474.91) (248,350.47) (104,725.21)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 30,812,337.76 25,624,590.62 1,784,247.68 928,194.44

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จ�านวนขั้นต�่าที่จะต้องจ่าย 27,278,468.08 34,424,022.12 2,824,633.63 1,501,902.87

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (1,134,831.23) (1,621,324.48) (195,033.84) (61,858.52)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 26,143,636.85 32,802,697.64 2,629,599.79 1,440,044.35

ราคาตามบัญชีของ

 อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 81,535,058.34 78,071,476.30 7,262,745.89 3,473,138.58

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าทางการเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งและบริษัทหลายแห่ง ส�าหรับอุปกรณ์ด�าเนินงาน และยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าว 

มีระยะเวลา 3 - 5 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.07 ถึง 8.15 ต่อปี

19.	 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	-	สุทธิ
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 56,313,697.56 69,258,529.08 15,683,697.56 36,608,696.08

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (34,875,702.35) (39,424,032.59) (15,215,702.35) (20,884,199.59)

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 21,437,995.21 29,834,496.49 467,995.21 15,724,496.49

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทัง้หมดดงักล่าวค�า้ประกนัโดยการจ�านองทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างบางแห่งของกลุม่บรษิทัฯ เงนิฝากธนาคารประจ�า

ที่ติดภาระค�้าประกัน และค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 69,258,529.08 90,584,868.44 36,608,696.08 36,698,391.44

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 31,200,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00

ลดลงระหว่างปี (44,144,831.52) (41,326,339.36) (20,924,998.52) (20,089,695.36)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 56,313,697.56 69,258,529.08 15,683,697.56 36,608,696.08

บริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร (MLR) 

ลบอัตราท่ีก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายเดือน ช�าระดอกเบ้ียเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน 

เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต�่าของธนาคาร (MLR) 

ลบอัตราที่ก�าหนดในสัญญา และมีก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายเดือน และช�าระดอกเบี้ยเป็นประจ�าทุกเดือน และต้องช�าระคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน

เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2567

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมบางฉบับก�าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด�ารง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดในสัญญา เป็นต้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งหมดดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินฝากประจ�า

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และค�้าประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
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20.	 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำน
 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

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

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,197,188.98 2,282,486.00 644,629.16 426,531.00

 ต้นทุนบริการในอดีต 10,723,792.69 - 4,045,703.38 -

 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,040,591.09 785,988.00 311,375.18 213,554.00

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 ขาดทุนจากการประมาณการ

  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

    สมมติฐานประชากรศาสตร์ 1,380,470.57 - 1,079,561.31 -

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

   ข้อสมมติทางการเงิน 1,115,709.60 - 117,124.98 -

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก

   ประสบการณ์ 5,572,199.07 - 2,414,897.47 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (395,314.96) - - -

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน

 ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

  ณ วันสิ้นปี 52,774,168.04 30,139,531.00 17,104,624.48 8,491,333.00

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานได้แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุน

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญ ณ วันที่ประเมิน มีดังนี้

 (อัตราร้อยละ/ปี)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด  2.47 - 3.48 2.62 - 3.64 2.47 2.72

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  4 - 6 3 - 6 5 5

อัตรามรณะ  105 80 105 80

    ของตาราง ของตาราง ของตาราง ของตาราง

    มรณะไทย มรณะไทย มรณะไทย มรณะไทย

    2560 2551 2560 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน 

ไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 อัตรา เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด 0.5% (1,650,482.20) 1,758,730.59 (319,566.04) 341,296.28

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1% 3,750,425.69 (3,362,652.43) 804,685.64 (726,802.19)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 20 - 50% (4,911,245.45) 6,217,064.91 (1,858,806.96) 2,582,660.05

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย : บาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ภายใน 1 ปี 17,202,197.54 332,186.00 11,422,845.00 -

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,716,817.02 15,738,642.00 2,207,265.91 7,016,571.00

มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป 90,040,028.96 56,733,278.00 14,169,331.49 7,939,043.00

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�าหนดอัตรา 

ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต 

เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในก�าไรหรือขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ คือไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562
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21.	 ส�ำรองตำมกฎหมำย
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจ�านวนอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ 

ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย จนกว่าทุนส�ารองนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22.	 กำรจ่ำยเงินปันผล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไร

ส�าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 33.21 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรส�าหรับปี 2560 ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 25.55 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยมีก�าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

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

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ต้นทุนงานบริการ 816.34 899.65 366.13 402.11

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 284.30 275.27 129.46 115.53

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 107.97 105.20 11.51 15.93

ค่าโฆษณา 1.36 0.95 0.68 0.72

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 66.41 63.46 34.31 30.93

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.52 2.76 0.97 0.50

24.	 ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินกิจการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการ และงานบันเทิงต่างๆ ในประเทศไทย รายได้แยกตามส่วนงานทางธุรกิจ  

มีดังต่อไปนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม

    ธุรกิจติดตั้ง

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ  วัสดุและ  ธุรกิจ รายงาน

 รับจัดงาน เช่าอุปกรณ ์ รับท�าสื่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า  สวนสนุก จัดแสดงโชว์ ตัดบัญชี ยอดรวม
รายได้
จัดกิจกรรมทางการตลาด
 และการส่งเสริมการขาย 187,414
จัดงานแสดงและนิทรรศการ 156,614
การจัดงานบันเทิงสาธารณะ 272,878
การบริหารจัดงานแสดงสินค้า
 และนิทรรศการ 21,316
การจัดงานประชุมสัมมนา 36,323
พิพิธภัณฑ์ 58,403
รวม   732,948 428,779 41,846 192,779 22,686 - (80,935) 1,338,103
ต้นทุนการให้บริการ        (1,056,774)
ก�าไรขั้นต้น        281,329
รายได้อื่น        13,603
ค่าใช้จ่ายในการขาย        (11,431)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (203,391)
ต้นทุนทางการเงิน        (22,266)
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
 ในการร่วมค้า        45,714
ก�าไรจากการรวมธุรกิจ        17,820
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        121,378
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        (11,628)
ก�าไรส�าหรับปี 65,383 15,387 (536) 11,961 (10,890) (679) 29,124 109,750
การแบ่งปันก�าไร
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่        98,613
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย
  ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม        11,137
            109,750
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
 และลูกหนี้อื่น - สุทธิ 166,850 120,228 16,651 20,243 313 23,847 (47,999) 300,133
ที่ดิน อาคาร 
 และอุปกรณ์ - สุทธิ 65,034 373,540 32,199 19,088 1,634 61,770 90,765 644,030
อื่นๆ   509,811 119,139 6,212 30,888 4,484 39,518 (468,462) 241,590
รวมสินทรัพย์ 741,695 612,907 55,062 70,219 6,431 125,135 (425,697) 1,185,753
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

    หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม

    ธุรกิจติดตั้ง

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุและอุปกรณ์  รายการตัด

 รับจัดงาน เช่าอุปกรณ์ รับท�าสื่อ ไฟฟ้า 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

 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยี

  ทีไ่ม่มอี�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

25.	 เครื่องมือทำงกำรเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย

ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากบุคคลและบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องกัน

เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวมอัีตราดอกเบีย้ลอยตัวตามอัตราตลาด กลุม่บริษทัฯ 

เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการซื้ออุปกรณ์ด�าเนินงานท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัท 

มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อย ดังนั้นจึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าภายหลังท่ีได้ก�าหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย และมีการติดตามการช�าระเงินของลูกหนี้การค้า 

อย่างใกล้ชิด ให้ความส�าคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกินก�าหนด และจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้รายที่ค้างช�าระนานเกิน 

365 วัน นอกเหนือจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ณ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญจากการเก็บเงิน

จากลูกหนี้การค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนือ่งจากสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จัดอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัตามอตัราตลาด 

ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือการด�ารงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน และเพื่อ 

การด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดว่าเป็นผลของกิจกรรม 

การด�าเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
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26.	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ และพนักงาน 

จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

และ 2561 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�านวนเงิน 8.09 ล้านบาท และ 6.37 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินรวม และจ�านวน  

3.88 ล้านบาท และ 2.85 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

27.	 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัท มีวงเงินที่ขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม 85.94 และ 85.60 ล้านบาท 

ตามล�าดับ

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 3 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา 

ที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2562 2561 2562 2561

ไม่เกิน 1 ปี  1.52 4.41 0.09 1.97

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.44 1.57 0.02 0.07

รวม    1.96 5.98 0.11 2.04

28.	 คดีฟ้องร้อง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ และให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีจ�านวน 53.97 ล้านบาท ตามคดี

หมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 และบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 

ปัจจบุนัคดอียูใ่นระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ ซึง่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่าท้ายทีส่ดุแล้วบรษิทัย่อยจะไม่ได้รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระ

ส�าคัญจากคดีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ถูกบริษัทผู้รับเหมาแห่งหนึ่ง ยื่นต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบกับบริษัทย่อยชดใช้ จ�านวน 

53.97 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ พ.1453/2560 คดีหมายเลขแดงที่ พ.3803/2561 ฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าท้าย

ที่สุดแล้วบริษัทฯ จะไม่ได้รับความเสียหายจากผลของคดีความดังกล่าว ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าว

29.	 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ โชว์ คอร์ป จ�ากัด จ�านวน 849,998 หุ้น ในราคา 0.60 ล้านบาท 

ท�าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 99.99 จาก 39.29

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มมีตอินมุตัใิห้เสนอจ่ายเงนิปันผล จากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปี  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนหุ้นสามัญจ�านวน 255,462,733 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท เป็นจ�านวนเงิน 19.16 ล้านบาท โดยการจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

30.	 กำรอนุมัติงบกำรเงิน
คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563



ภาคผนวก
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    สดัส่วน ความสัมพนัธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ชือ่-สกุล อาย ุ คณุวฒุทิางการศกึษา ในบริษทั  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 28 พ.ค. 62 และผูบ้รหิาร

    สดัส่วน ความสัมพันธ์
    การถอืหุน้ ทางครอบครวั
 ช่ือ-สกลุ อาย ุ คุณวฒิุทางการศึกษา ในบริษัท  ระหว่าง
    (ร้อยละ) กรรมการ
    ณ 28 พ.ค. 62 และผู้บรหิาร

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธุรกจิ  ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/ประเภทธรุกิจ

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอยีดของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562

เอกสารแนบ 1 

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บรษัิท อเิมจิเนยี จ�ากัด
- บรษัิท ซเีอม็โอ โชว์ คอร์ป
- 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 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

- บมจ. ซเีอม็โอ

4. นายเสรมิคณุ คณุาวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
 และกรรมการ

5. นายชเล คณุาวงศ์
 กรรมการ

6. นายอปุถัมป์ นิสติสขุเจริญ
 กรรมการ

7. นางสาวจตุพิร มิง่ขวญัรุ่งเรอืง
 กรรมการผูจ้ดัการ

8. นายมงคล ศลีธรรมพทิกัษ์
 กรรมการผูจ้ดัการ 

9. นางสาววรรณา อิศรางกรู 
 ณ อยธุยา
 กรรมการผูจ้ดัการ

10. นางสาวธนภร เพช็รล้วน
  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
11. นางสาวชนัษา เดมิสมบูรณ์
  กรรมการผูจ้ดัการ

12. นายปกรณ์ ไตรยสนัุนท์
  กรรมการผูจ้ดัการ

13. นางสาวนันทยิา โสวะภาสน์
 ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชี

59

64

55

47

47

45

48

45

46

43

64,548,932 หุ้น
(25.267%)

ไม่ม ี

41,119,300 หุ้น 
(16.096%)

6,250 หุ้น
(0.002%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

125 หุ้น
(0.00005%)

พีน้่อง
(นายชเล 
คณุาวงศ์)

พีน้่อง 
(นายเสรมิคณุ 

คณุาวงศ์)

-

-

-

-

-

-

-

-

2546–ปัจจบัุน

2560-ปัจจบัุน
2558-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
2533-ปัจจบัุน

2555-ปัจจบัุน
2550-2555

2556-ปัจจบัุน
2547-2556

2558-ปัจจบัุน
2550-2557

2560-ปัจจบัุน
2558-2559

2560-ปัจจบัุน
2558-2559

2563-ปัจจบัุน

2556-2562

2563-ปัจจบัุน

2558-2562

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
 และกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

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

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการ

- กรรมการผู้จัดการ
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผู้จัดการ   
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผู้จัดการ   
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผู้จัดการ  
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผู้จัดการ     
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- กรรมการผู้จัดการ (เข้ารบั
 ต�าแหน่ง 1 มกราคม 2563)
- ผูอ้�านวยการหน่วยธรุกจิ

- ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชี/
 รกัษาการประธานเจ้าหน้าท่ี
 การเงนิ (เข้ารบัต�าแหน่ง 
 1 มกราคม 2563)
- ผูจ้ดัการบญัชีอาวโุส

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- DAP 10/2004

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

- ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ออกแบบอตุสาหกรรม 
 จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั

- Master of Business 
 Administration at 
 Queensland University 
 of Technology, Australia

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ 
  มหาวทิยาลยัพายพั

- ปรญิญาตร ีครุศาสตร์
 สถาปัตยกรรมภายใน  
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑติ
 พฒันบริหารศาสตร์

- ปรญิญาตรี นเิทศศาสตร์บณัฑติ  
 มหาวิทยาลยักรงุเทพ

- ปรญิญาตร ีวารสารศาสตร์บณัฑติ  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- Bachelor degree of 
 Communication Art 
 (Advertising)

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
 (การบัญช)ี 
 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง
- CPD

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 และประธานคณะกรรมการ
 บริหารความเส่ียง

2. นายเนติพงษ์ วิจติรเวชการ
 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวอานสุรา จติต์มติรภาพ
 ประธานคณะกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

68

56

66

- 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

-

-

-

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

2549-2561

2558-2562
2558-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั
2558-2562

2559-ปัจจบุนั

2560-ปัจจบุนั
2558-ปัจจบุนั
2561-ปัจจบุนั
2558-2559

2558

2557-2558
2554-2557

- กรรมการอสิระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 และประธานคณะกรรมการ
 บรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ
 และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการคณะกรรมสารสรรหา
 และก�าหนดค่าตอบแทน 
 และประธานคณะกรรมการ
 บรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ ประธานคณะ
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความเส่ียง
- กรรมการอสิระ
 และกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ

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

- กรรมการ
- กรรมการ

- กรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- ประธานคณะกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอสิระ
- ทีป่รึกษา
- ทีป่รึกษา
- กรรมการ

- ประธานกรรมการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

- บมจ. ซเีอม็โอ 

- บมจ. ท่าเรอืราชาเฟอร์รี่ 

- บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอนิดัสตรี้

- บมจ. ศภุาลยั 

- บรษิทั เซยีร์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั

- บรษิทั จดัหางาน 
 เดอะบิลเลีย่น โซลชูัน่ จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บรษิทั ไอเอชเอส ท้องหนัน จ�ากัด
- บรษิทั ท้องหนัน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษิทั คาวาลลิโน โฮลดิง้ส์ จ�ากดั
- บรษิทั เทวาลยั จ�ากดั
- บรษิทั รอยลั แอดโวเคทส์ 
 อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด
- บรษิทั วชิชา (โฮลดิง้ส์) จ�ากัด
- บรษิทั ไอเอชเอส (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด
- บริษัท เซน็ แคปิตอล (ประเทศไทย) 
 จ�ากัด
- บรษิทั ไนทอน บีช จ�ากัด
- บรษิทั มาลยัวนา ฮลิส์ จ�ากดั
- บรษิทั มาลยัวนา บชี คลับ จ�ากดั
- บรษิทั มาลยัวนา รสีอร์ท จ�ากดั

- บมจ. ซเีอม็โอ

- บมจ. ศรตีรงั
- บมจ. เบอร์ลีย่คุเกอร์
- บรษิทั บ้านปอิูนฟิเนอรี ่จ�ากดั
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 สมเด็จพระนางเจ้าฯ
- บรษิทั ไปรษณีย์ไทย 
 ดสิทรบิิวชัน่ จ�ากดั
- บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
- บรษิทั ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำป

 2
56

2
บร

ิษัท
 ซ

ีเอ
็มโ

อ 
จำ

กัด
 (ม

หา
ชน

)

178 179

ภา
คผ

นว
ก

เอกสารแนบ 1.2

ข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผู้มอี�านาจควบคมุในบริษทัฯ 

บรษัิทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุม่คณุาวงศ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

   บริษัทย่อย

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

   ซีเอ็มโอ พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โปซิชั่น โมเมนตัม มิวส์ อิเมจิเนีย บายอน ซีเอ็ม ซีเอ็มโอ  

    เซ็นเตอร์  เทคโนโลยี เอส คอร์ปอเรชั่น  ออร์กาไนเซอร์ โชว์ คอร์ป 

 

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

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

 3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ /, /////       

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

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

 6. นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ //       

 7. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง ///       

 8. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์ ///       

 9. นางสาววรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ///       

 10.  นางสาวธนภร เพ็ชรล้วน ///       

 11. นางสาวชันษา เดิมสมบูรณ์ ///       

 12. นายปกรณ์ ไตรยสุนันท์ * ///

 13. นางสาวนันทิยา โสวะภาสน์ * ///   

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

    * เข้ารบัต�าแหน่ง 1 มกราคม 2563

ชื่อ - นามสกุล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  บริษัทย่อย

 
รายชื่อกรรมการ

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

    พีเอ็ม ดิอายส์ เอ็กซ์โปซิชั่น  โมเมนตัม มิวส์ อิเมจิเนีย บายอน ซีเอ็ม ซีเอ็มโอ

    เซ็นเตอร์  เทคโนโลยี เอส คอร์ปอเรชั่น  ออร์กาไนเซอร์* โชว์ คอร์ป

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

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

 3. นายประทีป ปูรณวัฒนกุล   //, ///, ////

 4. นางสาวดาราศรี ปูรณวัฒนากุล   //, ////

 5. นางสาวพรรณธร บุญมหิทธิสุทธิ์    //, ///, ////

 6. นายเอกวุฒิ ศิริรักษ์    //, ////

 7. นางสาวณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์     //, ///, ////

 8. นางสาวสิรอัยย์ รุจิภาไพสิฐ     //, ////

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

 10. นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช        //, ////

 11. นายครรชิต ชาเรืองเดช        //, ////

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

  *อยู่ระหว่างการด�าเนินการปิดบริษัท

เอกสารแนบ 2 




