แบบ -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
สินสุดวันที! " ธันวาคม % "
บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า

ส่ วนที

บริษทั ทีออกหลักทรัพย์
.
ข้ อมูลสรุ ป
.
ข้ อมูลทัวไป
!.
ปั จจัยความเสียง
'.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
,.
การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
,.
การวิจัยและพัฒนา
&.
ทรัพย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6.
โครงการในอนาคต
2.
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
+.
โครงสร้ างเงินทุน
8.
การจัดการ
.
การควบคุมภายใน
.
รายการระหว่ างกัน
!.
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
'.
ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง

&
+
2
!,
!&
'8
'
'
'!
,&
,6
,+
&'

ส่ วนที การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

&,

เอกสารแนบ

&&

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัท
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

ข้ อมูลสรุ ป

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”1

1

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
1.

ข้ อมูลทัวไป

. ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ทีตัง& สํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารบริ ห ารการจั ด งานบั น เทิ ง สาธารณะ งาน
นิทรรศการและแสดงสินค้ า การจัดประชุมสัมมนา และการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดและส่งเสริ มการขาย
1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้ าว 94 ถนนลาดพร้ าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
78799::7;;<98
897,777,777 หุ้น
หุ้นสามัญ
http://www.cmo-group.com
0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่ าย)
0-2559-2069

.; ข้ อมูลทัวไปของบริษัทย่ อย
ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตัง& สํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเภทธุรกิจด้ านให้ บริ การเช่าอุปกรณ์เพืQอการจัดงานกิจกรรมต่างๆ
4/18-19 หมู่ทีQ 11 ถนนนวลจัน ทร์ แขวงคลองกุ่ ม เขตบึง กุ่ ม กรุ ง เทพฯ
10240
บมจ. 40854600046
8,:97,777 หุ้น
หุ้นสามัญ
http://www.pmcenter.co.th
0-2<W8-W;77
0-2<W8-W;78

2

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตัง& สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท ดิ อายส์ จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านการผลิตสือQ เพืQอการนําเสนอ
1603 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
0105529020606
150,777 หุ้น
หุ้นสามัญ
http://www.theeyes.co.th
0-2559-3437-8
0-2559-2629

ชือบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ทีตัง& สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
(เปลียQ นชืQอจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซิบิชนัQ เมืQอวันทีQ 88 ส.ค. [99[)
ประเภทธุรกิจให้ บริ การออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ าง ป้ายโฆษณา
และงานโครงสร้ าง และ ตกแต่งพื ^นทีQสาํ หรับงานแสดงสินค้ า หรื องาน
นิทรรศการ
1471 ซอยลาดพร้ าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
0105548125710
30,777 หุ้น
หุ้นสามัญ
http://www.wms.in.th
0-2559-2367
0-2559-2368
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท

:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ทีตัง& สํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:

ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ทีตัง& สํานักงานใหญ่

:

เลขทะเบียนบริษัท
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ^ วัน จํากัด
(เปลียQ นชืQอจาก บริ ษัท เอ ลิ ^งค์ จํากัด เมืQอวันทีQ 8 ก.ค. 9:)
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร
ต่างๆ ทังในและต่
^
างประเทศ
[:/W7 อาคารจี โครงการรอยัล ซิตี ^ อเวนิว ซ.ศูนย์วิจยั -พระราม W
ถ.พระราม W แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพ
0105550074281
[00,777 หุ้น
http://www.m31.co.th
0-[`;8-;8aa
0-[`;8-;<9<

บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนัQ เทคโนโลยี จํากัด
ประเภทธุรกิจให้ บริ การด้ านงานระบบสาธารณูปโภคทีQเกีQยวข้ องกับการจัด
งานทุกประเภท
สํานักงานตังอยู
^ ท่ ีQ 252 ซ.อยูเ่ จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
0105542010406
50,777 หุ้น
หุ้นสามัญ
http://www.expotech.co.th
0-2691-6093-4 , 0-2691-7146
0-2276-3940
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:

ทีตัง& สํานักงานใหญ่

:

จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว
ประเภท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:

.? ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตัง& สํานักงานใหญ่
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร
.@ ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
ชือบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิ
ทีตัง& สํานักงานใหญ่
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร

Bayon CM Organizer Co.,Ltd.

ประเภทธุรกิจให้ บริ การการจัดงานแสดง การจัดประชุม สัมมนาและ
นิทรรศการในประเทศกัมพูชา
No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon,
Phnom Penh City, Cambodia
:7,777
หุ้นสามัญ
http://www.bayoncm.com
0-2559-0505
0-2559-3640

:
:
:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ให้ บริ การรับฝากหลักทรัพย์
`[ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ 87887
http://www.tsd.com
0-[[[W-[a77 , 7-[`9;-99WW
0-22359-1259

:
:
:

:
:
:
:
:
:

บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทีQ 877/<[ ชัน[[
^ อาคารเลขทีQ 877/[ อาคารว่องวานิช ตึกB
ถ.พระรามW, เขตห้ วยขวาง, กรุงเทพฯ 87:[7
http://www.ans.com
0-2645-0107-9
0-2645-0110
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

. ปั จจัยความเสียง
ปั จจัยความเสียงทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท แบ่งออกได้ เป็ น $ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี *
. ความเสียงอันเนืองมาจากการเปลียนแปลงแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลูกค้ า
การจัดกิจกรรมทางการตลาดในปั จจุบนั ถือเป็ นเครื องมือทางการตลาดทีมีประสิทธิภาพ ในการเข้ าถึงผู้บริ โภค
หรื อกลุม่ เป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี หลายบริ ษัทหันมาให้ ความสนใจการจัดกิจกรรมทางการตลาดมากขึ *น ควบคูไ่ ปกับการ
โฆษณาซึงเป็ นเครื องมือทางการตลาดแบบดังเดิ
* ม ดังนัน* การให้ บริ การบริ หารการจัดงานของบริษัทฯ อาจจะได้ รับความ
เสียงอันเนืองมาจากการเปลียนแปลงความต้ องการของลูกค้ า อาทิเช่น การปลียนแปลงนโยบายทางด้ านการตลาดของ
บริ ษัท การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ การเปลียนแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการเลือนระยะเวลาของการจัดทํากิจกรรม
ออกไป เป็ นต้ น ซึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึ *นดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของบริษัทฯ และ
บริ ษัทในเครื อได้
อย่างไรก็ตาม เนืองจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอย่างต่อเนืองกว่า :; ปี

จึงมีฐานลูกค้ าทังจาก
*

ภาครัฐและเอกชน ดําเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึงแต่ละประเภทออุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาในการจัดงาน
ต่างๆกัน ซึงถือเป็ นการกระจายความเสียงในด้ านของช่วงเวลาการจัดงานได้ นอกจากนี *บริ ษัทมีนโยบายในการหาลูกค้ า
รายใหม่ๆ ในประเภทธุรกิจทีหลากหลายเพิมขึ *น ซึงลูกค้ าเหล่านี *จะใช้ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพันธ์
และมีแนวโน้ มทีการส่งเสริ มการจําหน่ายเป็ นเครื องมือสําคัญทีใช้ สอสารไปยั
ื
งกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ *น
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลูกค้ าเพือต่อยอดการทํางานเพิมขึ *นในปี ถดั ไปในลูกค้ าทุกราย โดยการ
พยายามเอาใจใส่กบั งาน ต่อยอดผลงานทีประสบความสําเร็ จของลูกค้ า เพือรักษาระดับความสัมพันธ์และสร้ างโอกาส
ในการได้ งานในอนาคตอย่างต่อเนือง บริ ษัทฯ มีหน่วยงานดูแลและให้ บริ การลูกค้ าอย่างใกล้ ชิด น้ อมรับทุกความเห็น
เพือแก้ ไขและเหนืออืนใดคือคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของใช้ งบประมาณของลูกค้ าอย่างคุ้มค่าทีสุดและวัดประสิทธิภาพของ
งานทีทําให้ ลกู ค้ าให้ ได้ มากทีสุดและมีคณ
ุ ภาพมากทีสุด
. ความเสียงอันเนืองมาจากความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลียนแปลงนโยบาย
ของภาครัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองนันถื
* อว่ามีความเกียวข้ องกันค่อนข้ างมาก
ธุรกิจการให้ บริ การสร้ างสรรค์และจัดงานอีเว้ นท์
เป็ นธุรกิจทีมีความเกียวข้ องและเชือมโยงกับธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ซึงมีความสัมพันธ์กบั ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก
การจับจ่ายใช้ สอยของภาค
ประชาชนและการอยูร่ อดของธุรกิจ
เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการตัดสินใจของเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในการใช้ สอื
โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ซึงรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดหรื องานอีเว้ นท์ซงเป็
ึ นเครื องมือทาง
การตลาดเพือส่งเสริ มการขาย
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เมือประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตังแต่
* สนิ ค้ าอุปโภคบริ โภคไปจนถึงระดับทีมีผลต่อประเทศ เช่น ด้ าน
พลังงาน มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้ างมาก การดําเนินธุรกิจจึงได้ รับผลกระทบโดยตรงจาก
ภาวะความเคลือนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ น ความมันคงทางการเมือง การชุมนุม
ประท้ วงของกลุม่ ต่างๆ
นโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ
ล้ วนแล้ วแต่สง่ ผลให้ เกิดการพิจารณาบทบาทการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และงบประมาณของการจัดกิจกรรมอีเว้ นท์ทงสิ
ั * *น ไม่นบั รวมไปถึงนโยบายโครงการต่างๆ ทีได้ รับการ
ก่อตังและสนั
*
บสนุนโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมส่งเสริ มสนับสนุนโดยภาคเอกชน เช่นโครงการขนาดใหญ่ทเกี
ี ยวข้ อง
กับการจัดงานเช่น โครงการประชาสัมพันธ์ประเทศเพือการท่องเทียว โครงการจัดการประชุมนานาชาติ ทีมีความ
อ่อนไหวค่อนข้ างมากกับสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ โครงการด้ านการจัดอีเว้ นท์จงึ ได้ รับผลกระทบจากความ
ไม่แน่นอนเหล่านี *ไปด้ วย
อย่างไรก็ดี บริ ษัทเตรี ยมความพร้ อมในกรณีนี *อยูเ่ สมอ โดยการพยายามจัดสรรสัดส่วนการสร้ างรายได้ ไม่ให้
พึงพาแต่ด้านใดด้ านหนึงไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชน หากแต่พยายามกระจายไปยังลูกค้ าหลายๆราย และทัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ มิได้ จํากัดการรับงานอยูเ่ พียงแต่ในเมืองหลวง ไม่พงพิ
ึ งลูกค้ ารายใดรายหนึงโดยเฉพาะ หรื อ
กระจายการสร้ างรายได้ ไปตามภาวะการณ์ของตลาด นอกจากนี *บริ ษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดุลของงานทีจะก่อให้ เกิด
รายได้ อย่างเสมอภาคและอย่างรอบคอบมากทีสุด รวมทังพยายามวางแนวนโยบายที
*
จะพึงพางานของตนเอง และมีการ
วางแผนทีจะบุกในตลาดต่างประเทศรวมทังงานด้
*
านการประชุมสัมมนาและเลี *ยงรับรองในระดับนานาชาติ เพือรักษา
เสถียรภาพและไม่ยดึ ติดอยูก่ บั งานภายในประเทศเท่านัน*
.* ความเสียงอันเนืองมาจากการปรับตัวของลูกค้ า การปรับตัวเข้ าสู่ตลาดอีเว้ นท์ ของวงการเอเยนซีโฆษณา
และการเข้ าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่
มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจการบริ การจัดงานอีเว้ นท์เพิมมากขึ *นในแต่ละปี ตัวเลขยอดรายได้ ทีน่าสนใจทํา
ให้ มีผ้ ปู ระกอบการทังที
* เกียวข้ องกับธุรกิจอยูก่ ่อนแล้ ว เช่นบริษัทโฆษณาเอเยนซี บริ ษัทสือและรายการทีวีตา่ งๆ แม้ แต่
บริ ษัททีให้ บริ การด้ านประชาสัมพันธ์ ก็เริ มกําหนดทิศทางเริมปรับตัวทีจะหาลูท่ างเข้ ามาสร้ างมูลค่าสร้ างรายได้ จาก
ตลาดธุรกิจบริ หารการจัดงานอีเว้ นท์บ้าง โดยพยายามใช้ จดุ เด่นของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกธุรกิจการจัด
งานอีเว้ นท์เข้ าไปร่วมด้ วย การเติบโตในบริษัทเหล่านี *ในหมวดอีเว้ นท์ก็สง่ ผลให้ การแข่งขันในธุรกิจทวีความรุนแรงเพิม
มากขึ *น อย่างไรก็ดี ความชํานาญในเรื องของการจัดงานอีเว้ นท์ในประเภทต่างๆ เป็ นเรื องประสบกาณ์และความ
เชียวชาญเฉพาะ แม้ บริ ษัทเหล่านี *จะพยายามสร้ างแผนกอีเว้ นท์เพือมาดูแลและจัดงานเอง และเพือประโยชน์ในด้ าน
ของการประหยัดต้ นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ความเชียวชาญของบุคลากรคงยังไม่สามารถตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าและจัดงาน
อีเว้ นท์ทีมีมาตรฐานเท่าเทียมกับบริ ษัททีทํางานด้ านนี *โดยตรงได้
นอกจากนี *แล้ ว ตลาดอีเว้ นท์ยงั มีความเคลือนไหวของผู้ประกอบการหรื อลูกค้ าในอดีตทีสังสมประสบการณ์
และเรี ยนรู้จากงานอีเว้ นท์ทีบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัททีทํางานด้ านอีเว้ นท์อืนๆ จัดงานให้ มาก่อน เกิดการปรับตัว เรี ยนรู้และจัด
งานอีเว้ นท์เองโดยไม่ต้องอาศัยบริ ษัท Event Management ทีทําด้ านนี *โดยตรงในบางครัง* อุตสาหกรรมอีเว้ นท์ใน
ปั จจุบนั จึงไม่เพียงแต่มีคแู่ ข่งและมีการแข่งขันทีเพิมสูงขึ *นมากเท่านัน* แต่ยงั ต้ องปรับตัวและรักษาคุณภาพให้ ดยี ิงๆ ขึ *น
ไป พร้ อมกันนันยั
* งต้ องสร้ างการยอมรับจากความสําเร็จของงานจากลูกค้ า และพยายามพัฒนาศักยภาพทังในด้
* านการ
บริ การ เทคโนโลยี หรื อรูปแบบการนําเสนอ อย่างต่อเนืองอยูเ่ สมอ
7
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บริ ษัทฯ
ได้ พฒ
ั นาและส่งเสริ มการสร้ างคุณภาพของงานอีเว้ นท์ให้ ก้าวไกลมากยิงขึ *น
ด้ วยการเปิ ดรับ
เทคโนโลยีใหม่ทีสอดคล้ องกับงานอีเว้ นท์ มีทมี งานดูแลลูกค้ าและให้ คาํ ปรึกษาอย่างใกล้ ชิด พร้ อมสร้ างงานอีเว้ นท์ทีมี
คุณภาพในมุมมองใหม่ๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัทอยูเ่ สมอ เช่น การหาเครื องมือทางการตลาดใหม่ๆ หรื อสร้ าง
ความร่วมมือกับเจ้ าของเทคโนโลยีนนๆ
ั * เพือร่วมกันทํางานและเกิดการถ่ายทอดความรู้ ทีช่วยสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั
หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนือง รวมทังใช้
* ข้อได้ เปรี ยบจากความพร้ อมในทุกๆด้ านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยังตลาดต่างประเทศ เพือลดความเสียงจากการแข่งขันกันเองภายในประเทศ
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) ก่อตังขึนเมื%อวันที% 5 มิถนุ ายน 2534 โดยนายเสริ ม
คุณ คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื%อประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Management)
ประเภทงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention &
Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้ า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริ มการตลาดและ
ส่งเสริ มการจัดจําหน่าย (Marketing & Promotion) ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ% มแรก 1 ล้ านบาท และมีพนักงานในช่วง
เริ% มแรกจํานวน 4 คน ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที%สาํ คัญของกลุม่ บริษัท แสดงได้ โดยสังเขป ดังต่อไปนี
ปี
พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2541

พัฒนาการที%สาํ คัญ
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ได้ จดั ตังบริ ษัท ดิอายส์ จํากัด ขึนเป็ นบริษัทแรกในกลุม่
บริ ษัท เพื%อให้ บริ การผลิตสือ% ประเภทมัลติมิเดีย และมัลติวชิ นั% ในขณะนัน นับได้
ว่าดิอายส์เป็ นหนึง% ในบริษัทผู้ให้ บริ การผลิตประเภทสือ% มัลติมิเดีย และมัลติวิชนั%
ชันนําของประเทศไทย
บริ ษัท พรี เซนเตชัน% มีเดีย ซัพพลายส์ จํากัด (ในปั จจุบนั เปลีย% นชื%อเป็ นบริ ษัท พี
เอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด) ได้ รับการจัดตังขึน เพื%อให้ บริ การสนับสนุนทางด้ าน
เครื% องมือสําหรับการแสดงและการนําเสนอแก่ดิอายส์
บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด ได้ รับการจัดตังขึน เพื%อให้ บริ การบริ หารการจัด
งาน ซึง% นับได้ วา่ ในช่วงนัน บริ ษัทฯ เป็ นหนึง% ในผู้บกุ เบิกธุรกิจให้ บริการบริ หารการ
จัดงาน ในประเทศไทย
ผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัทได้ รวมการดําเนินงานของทังสามบริ ษัทเข้ าด้ วยกัน และ
จัดตังกลุม่ บริ ษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึน ซึง% นับได้ วา่ ในช่วงนันกลุม่
บริ ษัทดิอายส์เป็ นหนึง% ในไม่กี%บริษัทที%สามารถให้ บริการบริ หารการจัดงานได้ แบบ
ครบวงจร
มีการเปลีย% นแปลงโครงสร้ างการบริ หารงานของกลุม่ โดยการจัดตังกลุม่ บริ ษัท
เอส. คิวบิค ขึนมาแทนกลุม่ บริษัทดิอายส์ และมีการจัดตังบริษัท เอส. คิวบิค
จํากัด ขึนเพื%อถือหุ้น และทําหน้ าที%ควบคุมและดูแลงานทางด้ านการเงิน การ
บัญชี และการตรวจสอบภายในของแต่ละบริ ษัทภายในกลุม่
บริ ษัทฯ มีการเปลีย% นแปลงนโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจที%สาํ คัญของ
บริ ษัทฯ โดยหันมาให้ ความสําคัญกับธุรกิจประเภทงานบันเทิงสาธารณะ (Public
Event) มากขึน เนื%องจากเล็งเห็นว่าธุรกิจทังสองประเภทน่าจะมีศกั ยภาพในการ
เจริ ญเติบโตที%สงู ในอนาคต
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พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2544-2546

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548

ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้ บริการผลิตสือ% สําหรับการนําเสนอเพิ%มมากขึน โดย
การให้ บริ การผลิตสือ% ประเภท วีดโี อ 3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนราม่า เกมส์
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทังแก่บริ ษัทอื%นๆภายในเครื อ และลูกค้ า
ภายนอก
ในปี เดียวกัน บริษัทฯ ได้ จดั งานประชุมสหพันธ์บรรณารักษ์ นานาชาติประจําปี
ครังที% 65 (the 65th Annual Conference of the International Federation of
Library Association) ซึง% มีบรรณารักษ์ กว่า 2000 คน จากทัว% โลกมาร่วมประชุม
ด้ วย
ผู้บริ หารของพีเอ็มได้ เปลีย% นแปลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้ นการ
ให้ บริ การทางด้ านเครื% องมือสําหรับการจัดการแสดงและการนําเสนอแบบครบ
วงจร (Production Solutions Management) ทังในด้ านแสง (Pro Lighting)
ด้ านภาพ (Pro Image) ด้ านเสียง (Pro Sound) และด้ านเทคนิคพิเศษ (Special
Effect)
บริ ษัทได้ จดั งาน หรื อร่วมจัดงานทังในระดับชาติ และนานาชาติ หลายงาน เช่น
งาน APEC CEO Summit งาน OTOP City งานแม่นําของแผ่นดิน งานฉลอง
เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็ นต้ น
กลุม่ บริ ษัทมีการเปลีย% นแปลงโครงสร้ างเงินทุนและการถือหุ้นครังใหญ่เพื%อ
เตรี ยมการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยการเพิ%มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯจาก 8 ล้ านบาท เป็ น 59 ล้ านบาท และ 150 ล้ านบาท ตามลําดับ
นอกจากนี ยังมีการเปลีย% นแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัท โดยบริ ษัทฯ
ได้ เข้ าไปถือหุ้นของพีเอ็ม และดิอายส์ ในสัดส่วนร้ อยละ 99.997 และ 99.84ของ
ทุนจดทะเบียนทีช% ําระแล้ วของแต่ละบริ ษัท ตามลําดับ ส่วน บริ ษัท เอส. คิวบิค
จํากัด นันกลายเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ได้ แปลงสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชนในเดือนธันวาคม 2546 และเปลีย% นชื%อเป็ น บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์
จํากัด (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited)
บริ ษัทได้ เพิ%มเงินลงทุนในบริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด โดยบริษัทถือหุ้นของ
พีเอ็มในสัดส่วนร้ อยละ rr.rr ของทุนจดทะเบียนที%ชําระแล้ ว stu ล้ านบาท (เดิม
tr.rv ล้ านบาท) และได้ เพิ%มเงินลงทุนในบริ ษัท ดิอายส์ จํากัด โดยบริ ษัทถือหุ้น
ของดิอายส์ในสัดส่วนร้ อยละ rr.ru ของทุนจดทะเบียนที%ชําระแล้ ว su ล้ านบาท
(เดิม u ล้ านบาท)
บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท ซี-เม็กซ์ เอ็กซิบชิ นั% จํากัด โดยบริ ษัทถือหุ้นของซี-เม็กซ์ใน
สัดส่วนร้ อยละ rv ของทุนจดทะเบียนที%ชําระแล้ ว t ล้ านบาท และได้ ลงทุนใน
บริ ษัท ซีเอ็มโอ-เคดับเบิลยูซีพี จํากัด โดยบริษัทถือหุ้นของซีเอ็มโอ-เคดับเบิลยูซีพี
ในสัดส่วนร้ อยละ uv ของทุนจดทะเบียนที%ชําระแล้ ว s ล้ านบาท
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พ.ศ. 2549

บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทุนใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ xu

พ.ศ. yuuv

บริ ษัทเป็ นผู้จดั งานที%ได้ รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ แก่ การจัดพิธีเปิ ดปิ ด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครังที% y| และ การจัดงานแสดง
แสงสีเสียง Legend of Angkor Wat ที%ประเทศกัมพูชา นอกจากนีบริ ษัทได้
ลงทุนในบริ ษัท เอ ลิงค์ จํากัด โดยบริ ษัทถือหุ้นของเอ ลิงค์ในสัดส่วนร้ อยละ
rr.rr ของทุนจดทะเบียน s ล้ านบาท เพื%อให้ บริ การด้ านการเป็ นตัวแทน ผู้
ประสานงาน ในการจัดหาการแสดง และโชว์ตา่ งๆ ทังในและต่างประเทศ
บริ ษัทได้ ทําการขยายการลงทุนโดยการเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นใน บริ ษัท เอ็กโปซิชนั%
เทคโนโลยี จํากัด ซึง% ให้ การบริ การในด้ านการติดตังระบบสาธารณูโภคที%
เกี%ยวข้ องกับการจัดอีเว้ นท์ โดยถือหุ้นในสัดส่วน 40% และ ในปี นี บริ ษัทฯ
ประสบความความสําเร็ จได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้ านแนวคิด สําหรับพาวิล
เลียนขนาดไม่เกิน 500 ตารางเมตร จาก Bureau International des
Expositions: BIE จากผลงานการสร้ างศาลาไทยในงาน Expo ระดับนานาชาติ
ในการร่วมงาน World Water Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผ้ อู อกงาน
102 ประเทศทัว% โลก
บริ ษัทได้ มีการเปิ ดตัวแผนก CM MICE เพื%อรองรับงานการจัดประชุมและสัมนา
โดยทีงานทีม% ีปะสบการณ์ในกาจัดประชุมและสัมนาระดับนานาชาติ และวาง
นโยบาย ASEAN Platform เพื%อให้ สอดคล้ องกับการเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซียน
ในปี พ.ศ. yuut
บริ ษัทมีการเปลีย% นแปลงโครงสร้ างบริ ษัทย่อยจากบริษัท เอ ลิงค์ จํากัด เป็ น
บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี วัน จํากัด ซึง% จะให้ บริ การด้ านดนตรี และการจัดการอย่างครบ
วงจร โดยถือหุ้นในสัดส่วน uu% และได้ รับรางวัล Corporate Social
Responsibility Award ในงาน SET Award 2010

พ.ศ. yuus

พ.ศ. yuuy

พ.ศ. yuut

&.' ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
กลุม่ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการให้ บริ การบริ หารการจัดงานแสดงต่างๆ และ ดําเนินธุรกิจที%เกี%ยวข้ องกับ
ธุรกิจหลัก โดยปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย
t.y.s บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Management) โดยมุง่ เน้ นผลิตผลงานที%มี
คุณภาพ และตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดยลูกค้ าของบริ ษัทสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ
หน่วยงานภาครัฐ และบริ ษัทในภาคเอกชน ซึง% ต้ องการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดเพื%อเพิม% ยอดขาย หรื อ
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ส่งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร ผลงานที%สาํ คัญของบริ ษัทที%ผา่ นมา ได้ แก่ งานแม่นาของแผ่
ํ
นดินครังที% 3,4
และ 5 , งานเทศกาลวัดอรุณ (Wat Arun Festival), กิจกรรมการเปลีย% นแบรนด์จากเทเลคอมเอเซีย เป็ น แบ
รนด์ TRUE, การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฉลองการครองราชย์ครบ ƒv ปี การร่วมจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ, การจัดพิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครังที%y|,
งานจัดนิทรรศการของประเทศไทยในงาน World Water Expo 2008, แคมเปญการเปิ ดตัวรถยนต์ Nissan
March, แคมเปญการเปิ ดตัวรถจักรยานยนต์ Honda : Scoopy I, งาน HomePro Expo yvvu – yvsv, การ
ออกแบบ ตกแต่ง, การออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติย์
พระบรมราชินีนาถ, การจัดงานวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ‡| พรรษามหาราชา เป็ นต้ น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้ ตามลักษณะการให้ บริ การได้ เป็ น 4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี
คือ
1. การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริ มการขาย (Corporate Marketing & Event)
2. การจัดงานแสดงนิทรรศการทังงานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์ และงานนิทรรศการ
ชัว% คราว (Museum & Exhibition)
3. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event)
4. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)
5. การจัดงานทางด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง(Art, Culture & Entertainment)
3.2.2 บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การเช่าอุปกรณ์เพื%อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ซึง% แบ่งเป็ น |ประเภทคือ
. อุปกรณ์ เกียวกับภาพ (Image) เช่น เครื องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนราม่า
(Panorama), ทีวี/วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชันวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา
(Plasma), ซีนอน (Xenon) และ Led Screen
'. อุปกรณ์เกียวกับแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน (Convention Lighting), ระบบ
แสงกลางแจ้ ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงสําหรับงานคอนเสิร์ต (Concert Lighting) และ
ระบบแสงสําหรับการจัดแสดงสินค้ าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting)
.. อุปกรณ์เกียวกับเสียง (Pro Audio) สําหรับการจัดการประชุม, งานเปิ ดตัวสินค้ า และงาน Light
& Sound
/. อุปกรณ์เกียวกับเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้ แสงเลเซอร์ , อุโมงค์นํ 2า, จอนํ 2า (Water Screen)
และนํ 2าพุในระบบ Straight, Skirt และ Circle
3.2.3 บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การผลิตสือสําหรับการนําเสนอ ซึงแบ่งเป็ น / ประเภทได้ แก่
. สือ% ประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) เป็ นการใช้ สอื% ทางภาพและเสียงที%หลากหลายทังจาก Slide
Projector, Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser
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Effect, Interactive shadow, Illusion effects, Holo-vision, VDO Panorama, Multi-Screen
Video ระบบไฟฟ้ าต่างๆ รวมไปถึงพลุ และนําพุด้วยระบบ Synchronize จากการทํางานที%ควบคุม
จากจุดเดียว โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
'. สือ% ประเภทวีดีโอ (Video Presentation) เป็ นการให้ บริ การออกแบบและผลิตสือ% วีดีโอโดยการนํา
เทคนิคในการผลิตที%ทนั สมัย ควบคุมกระบวนการด้ วยการนํา Computer graphics มาใช้ เพื%อทําให้
งานที%ผลิตได้ มีความสวยงามและคมชัด
.. สือ% ประเภทคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก (Computer Graphic) เป็ นรูปแบบของสือ% สําหรับการนําเสนอที%
ได้ รับความนิยมมากที%สดุ ในปั จจุบนั ซึง% จะจัดทําด้ วยระบบ Interactive Computer และ มีการนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กเช่น 3-d max, 3-d studio, Illustration และ Photoshop มาใช้ เพื%อ
ทําให้ งานที%ผลิตได้ มีความสวยงาม และน่าตื%นตาตื%นใจสําหรับผู้ชม
/. สือ% โฆษณาสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์ (TV Spot) การผลิตสือ% ทางด้ าน TV Spot ของดิ
อายส์ เป็ นการผลิตด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ นําสมัย พร้ อมทังนําคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กมาประกอบ
พร้ อมทีมงานตัดต่อที%มีประสบการณ์พร้ อมให้ คําปรึกษาและให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างตรงตามความ
ต้ องการ
3.2.4 บริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ างงานโครงสร้ าง และ ตกแต่งพืนที%สาํ หรับ
งานแสดงสินค้ า และอื%นๆ
t.y.u บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี วัน จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร (One Stop Music and

Artist Management Company ) มีสินค้ าและบริ การที%ครอบคลุมถึง บริ หารงานจัดสรรศิลปิ น (Talent
Agency) สร้ างสรรค์การผลิตงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบควบคุมการ
ผลิตการแสดงสด (Live Music Production) การจัดกิจกรรมดนตรี เพื%อการตลาด (Corporate Music)
และคอนเสิร์ต ด้ วยคอนเซปต์การให้ บริ การที%รวดเร็ ว และตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการ ทังนีกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายคือองค์กรธุรกิจ กลุม่ คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์ และ กลุม่ ครี เอทีฟเอเจนซี% โดย เอ็ม เทอร์ ตีวัน มี
ทีมงานเฉพาะทางทัง นักประพันธ์เพลง โปรดิวเซอร์ มิวสิคคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นักการ
ตลาดมิวสิคมาร์ เกตติง ที%พร้ อมจะรองรับการออกแบบและผลิตงานเพลง การแสดง และบริ หารจัดสรรหา
ศิลปิ น อย่างครบวงจร
3.2.6 บริ ษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงแสงสีเสียง (Light &Sound) และให้ บริ การการจัดงานแสดงต่างๆ โดย
เฉพาะงานทางด้ าน MICE และ Incentive Group ในประเทศกัมพูชา
13

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

t.y.r บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั% เทคโนโลยี จํากัด
ประกอบธุรกิจให้ บริ การติดตังระบบไฟฟ้ า และระบบสาธารณูปโภคที%เกี%ยวข้ องกับการจัดงานทุก
ประเภท

ณ วันที% ts ธันวาคม yuut โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นดังนี

99.99%
99.99%

บมจ. ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์

บจก. พี เอ็ ม เซ็นเตอร์
บจก. ดิ อายส์

90%

บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์

40%

บจก. เอ็ กซ์โปซิชนั เทคโนโลยี

75%

บจก. บายอน -ซีเอ็ ม ออร์ กาไนเซอร์

55%

บจก. เอ็ ม เทอร์ ตี 2 วัน

บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักคือ ธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานและธุรกิจที%เกี%ยวข้ องกับธุรกิจหลัก
การเข้ าลงทุนจะพิจารณาทังผลตอบแทนจากการลงทุนที%เหมาะสม โดยคํานึงถึงศักยภาพของธุรกิจที%เข้ าลงทุน และการ
ส่งเสริ มกับธุรกิจในปั จจุบนั ของบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยโดยมีการส่งตัวแทนของบริ ษัทฯ เข้ า
เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร เพื%อดูแลและติดตามการบริ หารงานของบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที%
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

&.& โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
โครงสร้ างรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทในระหว่างปี yu50 – yuu3 สามารถแสดงได้ ดงั นี
ตารางจําแนกรายได้ จากการดํา เนินงานของกลุ่มบริษัท ระหว่ างปี 2550-2553
2550 / 2007
2551 / 2008
2552 / 2009
2553 / 2010
ประเภทของรายได้
Type of revenue
มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
รายได้ จากการให้ บริการ
บริหารการจัดงาน
513.78
62.31%
566.63
63.02%
503.91
63.56%
572.83
60.21%
Revenue from event
management business
รายได้ จากการให้ บริการ
ทางด้ านอุปกรณ์
194.33
23.57%
230.19
25.60%
258.54
32.61%
325.63
34.23%
Revenue from equipment
rental business
รายได้ จากการให้ บริการ
ทางด้ านการผลิตสือสําหรับนําเสนอ
44.92
5.45%
39.95
4.44%
21.68
2.73%
33.38
3.51%
Revenue from presentation
media production business
รายได้ จากการออกแบบ ตกแต่ ง
และก่ อสร้ าง
71.51
8.67%
62.39
6.94%
8.64
1.09%
10.74
1.13%
Revenue from design, decoration
and construction
รายได้ จากธุ รกิจดนตรีและบริหาร
ศิลปิ น
8.83
0.93%
Revenue from musical
and activity
รวม (Total)
824.54
100%
899.16
100%
792.77
100%
951.41
100%
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บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางจําแนกรายได้ ของบริษัทฯตามประเภทลูกค้ า ระหว่ างปี 2550 -2553
2552 / 2009
รายได้ ของบริษัท
2550 / 2007
2551 / 2008
2553 / 2010
Company's revenue
มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายได้ จากภาครัฐ
219.05
38.46%
285.19
49.47%
289.87
58.09%
225.39
39.26%
Revenue from government
sector
- รายได้ จากภาคเอกชน
310.53
54.52%
272.22
47.22%
205.99
41.28%
347.44
60.51%
Revenue from private sector
- รายได้ อืน
3.49
0.61%
11.48
1.99%
3.14
0.63%
1.33
0.23%
Other revenue
- กําไรจากการรับรู้เงินลงทุนตาม
36.51
6.41%
7.57
1.31%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
วิ ธีส่วนได้ ส่วนเสีย/รายได้ เงินปั นผล
Profit from Investment Sharing
Method/Dividend
รวมรายได้ (Total)
569.58
100%
576.46
100%
499.00
100%
574.16
100%

16

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางจําแนกโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯตามประเภทการให้ บริการ ระหว่ างปี 2550 -2553
2550 / 2007
2551 / 2008
2552 / 2009
2552 / 2009
รายได้ ของบริษัท
Company's revenue
มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) % มูลค่ า (ล้ านบาท) %
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
Amount (MB.)
บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
(มหาชน)
CM Organizer Public Company
Limited
- รายได้ จากงานส่ งเสริมการตลาด
135.28
23.75%
152.86
26.52%
169.87
34.04%
219.75
38.27%
และส่ งเสริมการจําหน่ าย
Revenue from corporate
marketing events
- รายได้ จากงานบันเทิงสาธารณะ
209.83
36.84%
75.93
13.17%
151.01
30.26%
186.48
32.48%
Revenue from public events
- รายได้ จากงานนิทรรศการและ
101.17
17.76%
266.87
46.29%
63.98
12.82%
99.00
17.24%
งานแสดงสินค้ า
Revenue from trade show and
exhibition
- รายได้ จากงานประชุมสัมมนา
15.19
2.67%
10.27
1.78%
2.03
0.41%
16.46
2.87%
Revenue from MICE
- รายได้ จากการรับบริหารจัดงาน
52.31
9.18%
21.34
3.70%
19.20
3.85%
21.14
3.68%
Revenue from event
management function
- รายได้ จากงานออกแบบ ตกแต่ ง
15.79
2.77%
21.16
3.67%
89.77
17.99%
30.00
5.23%
Revenue from design&
construction
- รายได้ อืนๆ
40.01
7.02%
28.03
4.86%
3.14
0.63%
1.33
0.23%
Other revenue
รวม (Total)
569.58
100%
576.46
100%
499.00
100%
574.16
100%
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บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

. การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทในปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ น กลุม่ คือ
". ธุรกิจการให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Management)
1. ธุรกิจให้ บริ การอุปกรณ์ด้าน แสง สี เสียง และภาพ (Equipment Service)
@. ธุรกิจให้ บริ การผลิตสือC สําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
H. ธุรกิจให้ บริ การออกแบบ ตกแต่ง สําหรับงานแสดงสินค้ า หรื องานนิทรรศการ
(Exhibition Design and Construction)
5. ธุรกิจดําเนินการให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร (Music and Artist
Management)
6. ธุรกิจให้ บริ การด้ านการติดตังระบบสาธารณู
S
โภคทีCเกีCยวข้ องกับการจัดอีเว้ นท์ (Utilities Service)
.

ธุรกิจการให้ บริการบริหารการจัดงาน (Event Management)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ บริ การบริ หารการจัดงานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) โดยขอบเขตการ
ให้ บริ การบริ ษัทฯจะครอบคลุมถึง
o การออกแบบสร้ างสรร
o การวางแผนงานการสือC สารทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับแผนการตลาดของลูกค้ า
o การออกแบบชิ Sนงาน
o การให้ คําปรึกษาในด้ านการจัดหาและจัดเตรี ยมพื SนทีCทีCเหมาะสมสําหรับการจัดงานแสดงประเภทต่างๆ
o การให้ คําปรึกษาเบื Sองต้ นทางด้ านอุปกรณ์และสือC สําหรับการจัดการแสดง
o การให้ บริ การรับออกแบบจัดสร้ างตามแนวความคิดของลูกค้ า
o การให้ บริ การประกอบ ติดตังS และตกแต่งภายในให้ ลกู ค้ า
o การควบคุมและบริ หารงานแสดง
ซึCงทําให้ บริ ษัทฯสามารถบริ หารและควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานให้ ได้ มาตรฐาน ตามทีCลกู ค้ าได้
กําหนดไว้ ในปั จจุบนั ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯสามารถจําแนกได้ ตามลักษณะการให้ บริ การได้ เป็ น 5 ประเภทหลัก
ดังต่อไปนี Sคือ
". ธุรกิจให้ บริ การการบริ หารการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing Event)
1. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์ และงานนิทรรศการชัวC คราว

(Museum & Exhibition)
@. การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event)
H. การจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)
. การจัดงานทางด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง (Art, Culture & Entertainment)
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บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

. . ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ก. ธุรกิ จให้บริ การบริ หารการจัดกิ จกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing & Even : CME)
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริ มการขาย จัดว่าเป็ นเครืC องมือสือC สารทางการตลาด (Marketing
Communication Tool) ทีCนา่ สนใจ เนืCองจากเป็ นสือC ทีCสามารถสร้ างมูลค่าให้ กบั ตัวผลิตภัณฑ์ และเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ โดยทัวC ไป ลักษณะการให้ บริ การการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริ มการขายจะ
มีความแตกต่างจากงานแสดงสินค้ าและนิทรรศการ เนืองจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริ มการขายป็ นการ
สือสารทางการตลาดของลูกค้ ารายใดรายหนึง โดยเฉพาะทีต้ องการจัดกิจกรรมขึ 'นมาเพือสือสารกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
ทังนี
' 'งานทีจัดจะมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ซึงจะขึ 'นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของลูกค้ าว่าต้ องการจะส่งเสริ มการ
ขายผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ า หรื อต้ องการแนะนําสินค้ าหรื อบริการใหม่ นอกจากนี 'ยังมีกิจกรรมอืนๆทีลูกค้ าจัดขึ 'นเพือเป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างลูกค้ า/กลุม่ เป้าหมาย ลูกค้ าหรื อตัวแทนจําหน่าย อันได้ แก่ การจัดทําเนืองในเทศกาลพิเศษขึ 'น
ในรูปแบบการสัมมนา และงานบันเทิง เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริ มการขายจะเป็ นงานลักษณะ
สันๆ
' เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เข้ าร่วมงาน และการสร้ างภาพพจน์ทีดีและความประทับใจให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมงาน นอกจากนี '
สถานทีทีใช้ ในการจัดกิจกรรมก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ 'นอยูก่ บั แนวคิดการส่งเสริ มการตลาดของสินค้ าหรื อบริ การแต่ละ
ประเภท เช่น ถ้ าหากต้ องการเปิ ดตัวสินค้ าทีมีกลุม่ เป้าหมายเป็ นวัยรุ่น ก็จะจัดงานในบริ เวณทีมีวยั รุ่นสัญจรไปมาจํานวน
มากเช่น ย่านช๊ อบปิ ง' ของวัยรุ่น โรงภาพยนตร์ และห้ างสรรพสินค้ าใจกลางเมือง เป็ นต้ น
ผลงานการจัดกิจกรมทางการตลาดทีโดดเด่นของบริ ษัทฯ ในปี :;;< ทีผ่านมา ได้ แก่
Motor Show & Motor Expo 20"n
งาน Home Pro Expo 20"n
Rebrand Prueksa Logo
Nissan Road Show และ เปิ ดตัวรถยนต์ Nissan March
Nokia Vasco Launch
พิธีสง่ มอบผลไม้ ให้ นกั กีฬา Asian Games
Fashion Expo Gala
งานเปิ ดตัว iPhone 4
Honda Motorcycle Launch
PTT Biodiversity
ข .ธุรกิ จให้บริ การบริ หารการจัดงานนิ ทรรศการ (Exhibition)
การจัดงานนิทรรศการเป็ นการจัดงานทีผู้ชมงานหรื อลูกค้ าจะสามารถรับชม หรื อพิจารณาสิงต่างๆทีจัดแสดงได้
อย่างใกล้ ชิด และมีเวลาในการชมงานอย่างเต็มที บริ ษัทฯมีหน้ าทีสร้ างกระบวนการทีใช้ ในการสือสารระหว่างลูกค้ าและ
ผู้ชมงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบบริ เวณพื 'นทีจัดงาน การสร้ างบรรยากาศด้ วยแสง สี และเสียง และการ
แสดง, การนําเทคนิคต่างมาประกอบในการจัดแสดง เช่น Ghost Effect หรื อ Hologram , การใช้ เทคนิคจอแบบพาโนรา
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มา เป็ นต้ น
การจัดงานนิทรรศการสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทงการจั
ั'
ดแสดงทางการค้ า การจัดแสดงทางด้ านความรู้หรื อ
ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการจัดงานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ
นอกจากนี ' บริ ษัทได้ ขยายขอบเขตของธุรกิจการให้ บริ การจัดนิทรรศการไปสูง่ านจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ซึงถือเป็ น
การจัดงานนิทรรศการประเภทนิทรรศการถาวร โดยได้ เพิมบุคลากรทีมีความเชียวชาญในงานพิพิธภัณฑ์ ซึงผลงานทีผ่านมา
ได้ แก่ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย พิพิธภัณฑ์ Angkor National Museum และ พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางนํ 'าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถฯ ซึงอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง ตกแต่ง เป็ นต้ น
ผลงานการจัดนิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภัณฑ์ และงานนิทรรศการชัวC คราวทีCสาํ คัญของบริ ษัทฯ ในปี
1 @ ทีCผา่ นมาได้ แก่
Money Expo 20"n
นิทรรศการ ในงานสโมสรสันนิบาต
งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ :;;3 (International Education Expo : OCSC)
งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื 'นเอเซีย 2553
ศูนย์การเรี ยนรู้โรงกษาปณ์แห่งประเทศไทย
ค. การจัดกิ จกรรประเภทงานบันเทิ งสาธารณะและกิ จกรรมพิเศษ (National & Public Event).
การจัดกิจกรรมประเภทงานบันเทิงสาธารณะให้ กบั ลูกค้ า
เพือส่งเสริ มการขายในรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
ประเภทสินค้ า การจัดงานให้ กบั ลูกค้ าส่วนราชการ ในการทําตามนโยบายรัฐบาล หรื อเป็ นกิจกรรมของกระทรวงนันๆ
' เอง
เป็ นกิจกรรมเพือให้ ประชาชนสามารถเข้ าร่วมในกิจกรรมได้ เป็ นจํานวนมาก โดยจะเป็ นการจัดงานขนาดใหญ่ มีรูปแบบงาน
หลากหลายรวมอยูด่ ้ วยกัน จํานวนวันในการจัดกิจกรรมหลายวัน ซึงกิจกรรมประเภทนี 'อาจจะเป็ นได้ ทงกิ
ั ' จกรรมพิเศษเฉพาะ
ช่วงหรื อเทศกาลในปี นัน' หรื อกิจกรรมทีมีการจัดเป็ นประจําทุกปี
นอกจากงานบันเทิงสาธารณะในรูปแบบของการนับจ้ างแล้ ว ยังมีกิจกรรมบันเทิงสาธารณะทีบริษัทเป็ นเจ้ าของ
แนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพัฒนางานบันเทิงประเภทต่างๆ ทีมีศกั ยภาพพยายามจัดรูปแบบงานให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ทีจะเข้ ามาเป็ นผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) ประสานไปกับความบันเทิงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึง
การริ เริ มเป็ นเจ้ าของงานของบริษัทนี ' ได้ กระทําอย่างต่อเนืองตามนโยบายการสร้ างความมันคงทางรายได้ ให้ แก่บริษัท
ผลงานทีสําคัญของบริ ษัทฯ ในปี :;;< ทีผ่านมา ได้ แก่
วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ @A พรรษา มหาราชา
นิทรรศการนิทรรศ รัตนโกสินทร์
งานเทศการสงกรานต์ ชลบุรี
Concert Together We Can Concert
เทศกาลไทนเทียวไทย ; ภาค
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ง. ธุรกิ จให้บริ การบริ หารการจัดการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE)
การบริ การบริ หารการจัดประชุมสัมมนานัน' บริ ษัทฯจะรับฟั งวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้ า แล้ วบริ ษัทฯจะ
พัฒนา แนวคิดใน การนําเสนอ และกลยุทธ์ในการจัดงานทีเหมาะสมให้ กบั ลูกค้ า และให้ บริ การแบบครบวงจร (Turnkey
Event Management) โดยบริ ษัทฯจะดูแลในทุกๆส่วนของงาน เริ มตังแต่
' การให้ การต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุม การทําป้าย
ต้ อนรับในบริ เวณทีจะจัดงาน การออกแบบและตกแต่งห้ องจัดงานสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุม การจัดงานเลี 'ยงต้ อนรับ การ
จัดหางานแสดงประเภทต่างๆ และงานเลี 'ยงอําลาสําหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์งานประชุม
ผลงานทีสําคัญของบริ ษัทฯ ในปี :;;< ทีผ่านมาได้ แก่
งานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ :;;< (International Education Expo : OCSC)
Honda Dealer conference
งานประชุม สนง.คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
สัมมนาเวทีสาธารณะ โดยกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
จ. ธุรกิ จให้บริ การบริ หารการจัดงานศิ ลปะและวัฒนธรรม (Art, Culture & Entertainment: ACE)
การจัดกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และ ความบันเทิง มีทงการจั
ั'
ดกิจกรรมการแสดงของหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานภาคเอกชน ซึงมีวตั ถุประสงค์ในการจัดงานเพือส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมของไทย และนําเสนอความบันเทิงใน
รูปแบบต่างๆ โดยอาศัยแนวคิดในการนําเสนอทีแปลกใหม่ เน้ นความคิด ริ เ ริ มสร้ างสรรค์ และมี ก ารใช้ สื อและอุป กรณ์ ที
ทันสมัยประกอบการนําเสนอ ทําให้ งานแสดงมีความน่าสนใจ และสมจริ ง ซึงจะสร้ างความประทับใจให้ แก่กลุม่ ผู้เข้ าชมงาน
ในการจัดการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และ ความบันเทิง บริ ษัทฯจะเน้ นการสร้ าง กระบวนการทีใช้ ในการสือสารระหว่างผู้จดั
งานและกลุม่ ผู้เข้ าชมโดยการออกแบบแนวคิดของงานแสดง การวางแผนงาน แสดง การคั ด เลื อ กนั ก แสดงนํ า การ
จัดสร้ างและตกแต่งงานแสดง การควบคุมและบริ หารงานแสดง และการออกแบบ บริ เวณพื 'นจัดงานแสดง การจัดหาการ
แสดงประเภทต่างๆทังจากในและต่
'
างประเทศ โดยจะคํานึงถึงความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานของลูกค้ าด้ วย
เสมอ
นอกจากการรับจัดงานให้ แก่ลกู ค้ าแล้ ว บริ ษัทยังได้ ริเริ มในการเป็ นผู้จดั งานบันเทิงประเภทต่างๆ โดยเน้ นการ
เป็ นเจ้ าของงาน พัฒนางานบันเทิงประเภทต่างๆ ทีมีศกั ยภาพ โดยพยายามจัดรู ปแบบงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของผู้ทีจะเข้ ามาเป็ นผู้สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor) ประสานไปกับความบันเทิงทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึงการริ เริ มเป็ น
เจ้ าของงานของบริ ษัทนี ' ได้ กระทําอย่างต่อเนืองตามนโยบายการสร้ างความมันคงทางรายได้ ให้ แก่บริ ษัท
ผลงานทีสําคัญของบริ ษัทฯ ในปี :;;< ทีผ่านมา ได้ แก่
ติดตังงานศิ
'
ลปิ นไทยฝรังเศส
เทศกาล รวมมิตรร่วมสมัย นําประเทศไทยสาสากล
Art Market 2010
. . การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
. . . นโยบายทางการตลาด
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กลยุทธการตลาด
บริ ษัทฯมีกลยุทธ์ทางการตลาดทีเน้ นการให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพ และครบวงจรแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมี
กลยุทธ์ทางการตลาดทีสําคัญดังนี '
• การให้ บริการที(เน้ นคุณภาพอย่ างครบวงจร
ทีผ่านมา
บริษัทฯเน้ นการให้ บริ การบริ หารการจัดงานในรูปแบบต่างๆให้ แก่ทงหน่
ั ' วยงานทังภาครั
'
ฐและ
ภาคเอกชนอย่างมีคณ
ุ ภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริ ษัทฯได้ ร่วมทํางานกับลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดตังแต่
' เริ มต้ นเพือให้
เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และความต้ องการของลูกค้ าอย่างถ่องแท้
บริ ษัทฯมีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการแสดงที
น่าสนใจและมีความเป็ นไปได้ ในการนําเสนอ มีการผลิตรายการ การคิดรูปแบบการนําเสนอ สถานทีในการจัดกิจกรรม
การแสดง การจัดหาอุปกรณ์และทีมงานสนับสนุนการแสดง รวมทังการจั
'
ดกิจกรรมต่างๆ ทีมีความสอดคล้ องและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้ า ทังนี
' ' บริ ษัทฯจะมีการควบคุมคุณภาพในทุกขันตอนของการทํ
'
างาน
เพือมิให้ เกิดความผิดพลาดและสามารถสร้ างสรรค์งานได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้ า บริ ษัทฯจึงได้ รับการยอมรับและ
ความไว้ วางใจจากลูกค้ าเป็ นอย่างดีวา่ กิจกรรมทีบริ ษัทฯจัดนัน' มีความแปลกใหม่และสามารถสือแนวคิดในการนําเสนอ
งานได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
นอกจากนี ' เพือให้ การจัดงานแสดงของลูกค้ าสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 'น บริษัท
ฯ ได้ เพิมการบริ การทางด้ านการประชาสัมพันธ์ ทําหน้ าทีสือสาร สร้ างภาพลักษณ์ และ นําเสนอข่าวสารในการจัด
กิจกรรมของลูกค้ า เป็ นการสร้ าง Value Added ให้ แก่งานจัดการแสดงของลูกค้ า และสร้ างความพึงพอใจต่อการบริ การ
ของบริ ษัทฯ โดยรวม
• การให้ บริการที(ครอบคลุมประเภทของงานที(หลากหลาย
ทีผ่านมา บริ ษัทฯได้ ให้ บริ การบริ หารการจัดงานครบทัง' 4 ประเภท คือธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงาน
นิทรรศการ (Exhibition), ธุรกิจให้ บริ การการบริ หารการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing Event), ธุรกิจ
ให้ บริ การบริ หารการจัดงานศิลปะ วัฒนธรรม และ ความบันเทิง (Art, Culture & Entertainment) และ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
การบริ หารการจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) โดยนับได้ วา่ บริ ษัทฯ เป็ น
ผู้ประกอบการชันนํ
' าในธุรกิจทัง' A ประเภทดังกล่าว ซึงทําให้ บริ ษัทมีโอกาสทางการตลาดทีครอบคลุมในอุตสาหกรรม
การบริ หารการจัดงานอย่างครบถ้ วน
นอกจากนี 'แล้ วบริ ษัทย่อยในเครื อ CMO Group ซึงประกอบธุรกิจให้ บริ การครอบคลุมทังอุ
' ปกรณ์การจัดงาน
แสง สี เสียงทุกประเภท การจัดทําเทคนิดพิเศษ (Special Effect) การจัดทําวีดีโอเพือใช้ ในกิจกรรมต่างๆ หรื อเพือ
โฆษณา การรับจัดทําโครงสร้ างเวที และให้ บริ การด้ านระบบไฟฟ้ า ระบบนํ 'า ปัF มลมและการวางสายสือสาร จึงทําให้ กลุม่
บริ ษัทในเครื อ CMO Group สามารถให้ บริ การได้ ครบวงจรอย่างแท้ จริ ง
• การพัฒนาระบบการทํางานให้ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
บริ ษัทฯมีนโยบายในการใช้ กลยุทธ์ทีเป็ นการให้ บริ การแบบครบวงจร เพืออํานวยความสะดวกและรวดเร็ วใน
การให้ บริ การสําหรับลูกค้ า ในปั จจุบนั นับได้ วา่ บริ ษัทฯมีชือเสียงในระดับแนวหน้ าบริ ษัทหนึงในตลาด และเป็ นทียอมรับ
ของลูกค้ าอย่างกว้ างขวางในเชิงคุณภาพและมาตรฐานการสร้ างสรรค์งานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของลูกค้ า
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญในการสร้ างทีมงานและระบบงานทีมีประสิทธิภาพเพือรองรับการขยาย
งานอย่างต่อเนือง และสามารถรักษาคุณภาพการสร้ างสรรค์ผลงานให้ แก่ลกู ค้ า
• การให้ ความสําคัญกับบุคลากรภายในบริษัท
บริ ษัทฯตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรในทุกระดับของบริ ษัทฯเป็ นกลไกทีสําคัญในการทีจะทําให้ บริ ษัทฯ
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง เนืองจากธุรกิจการให้ บริ การบริ หารการจัดงานเป็ นธุรกิจทีต้ อง
อาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์และความร่วมมือของบุคลากรในฝ่ ายต่างๆเพือให้ การ
จัดกิ จกรรมประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย บริ ษัทฯจึ งเน้ นทีการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากรโดยการจัดอบรม
พนักงานให้ มีความรู้ ในด้ านการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการออกแบบและสร้ างสือ และการใช้ เครื องมือสําหรับ
การนําเสนอ รวมถึงการจัดส่งพนักงานไปดูงานทังในประเทศและต่
'
างประเทศเพือให้ พนักงานได้ มีโอกาสในการรับรู้
เทคนิค หรื อ ความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ทีจะนํามาปรับใช้ ในการสร้ างสรรค์งานให้ แก่ลกู ค้ า นอกจากนี 'บริ ษัทฯยังเน้ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ทีดีให้ เกิดขึ 'นภายในองค์กรด้ วยการจัดกิจกรรมเชือมสัมพันธ์ของพนักงานอันจะนําไปสูก่ ารดําเนินงาน
ในแนวทางเดียวกัน การร่วมมือและการประสานงานเพือให้ งานสําเร็ จดังเป้าหมายทีได้ วางไว้
นโยบายและการกําหนดราคา
การกําหนดราคาในการให้ บริ การบริ หารการจัดงานแต่ละงานจะกําหนดจากต้ นทุนการผลิต ซึงประกอบด้ วย
ต้ นทุน ในการผลิตงาน (Production Cost) ต้ นทุนค่าควบคุมในการผลิตงาน (Production Control Management Fee)
และ ต้ นทุนค่าควบคุมและบริ หารงานการแสดงในวันจัดงาน (Presentation Control Fee) และบวกกําไรส่วนเพิม
(Profit Margin) ในอัตราทีเหมาะสม ซึงจะขึ 'นอยูก่ บั ลักษณะของงานว่าต้ องอาศัยความคิดริ เริมสร้ างสรรค์ และความ
แปลกใหม่ มากน้ อยเพียงใด รวมทังความยุ
'
ง่ ยากซับซ้ อนในการผลิตงาน
ลูกค้ าและลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
บริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นลูกค้ าทีเป็ นเจ้ าของสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีต้ องการจัดงานส่งเสริ มการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของตนเพือสร้ างยอดขาย เพิมเติมจากการโฆษณาผ่านสือทัวๆ ไปหรื อองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทีต้ องการส่งเสริ มให้ เกิดภาพลักษณ์ทดีี กบั ตัวองค์กร
โดยเจ้ าของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรอาจจะเป็ นผู้กําหนด
รูปแบบของกิจกรรมเอง แล้ วว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯเป็ นผู้ดาํ เนินการหรือขอให้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้นําเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้
บริ ษัทฯได้ จําแนกลูกค้ าออกเป็ น < กลุม่ ดังต่อไปนี '
. กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานของรัฐ
เนืองจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรม ทีมีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
ภาครัฐจึงมีนโยบายเป็ นตัวแทนในการจัดกิจกรรมเพือให้ ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือส่งเสริ ม
อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมท่องเทียว และอุตสาหกรรมการจัดการประชุม เป็ นต้ น หน่วยงานของภาครัฐที
รับผิดชอบในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมเหล่านี ' ได้ แก่ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและ
นิทรรศการ(สสปน.) เป็ นต้ น นอกจากนี 'ยังมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างของหน่วยงานรัฐอีกเป็ นจํานวน
มากโดยการจัดกิจกรรมนันจะสอดคล้
'
องกับภาระหน้ าทีทีหน่วยงานรัฐนันดู
' แล
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. กลุ่มธุรกิจเอกชน
กลุม่ ธุรกิจในภาคเอกชนโดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ การจัดงานควบคูไ่ ปกับเครื องมือสือสารทางการตลาดอืนๆ
แต่อาจจะใช้ งบประมาณและความถีในการจัดงานแตกต่างกันไป
ขึ 'นกับขนาดธุรกิจและสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมโดยธุรกิจทีใช้ บริ การบริ หารการจัดงานบ่อยและมรงบประมาณสูงมักเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันทีค่อนข้ างสูงมี
การเปลียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคทีรวดเร็ ว หรื อมีการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี หรื อการต้ องการใช้ บริ การที
รวดเร็ว เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงเป็ นธุรกิจทีมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทีดี แต่มกี ารแข่งขัน
ทางด้ านการตลาดสูงภายในอุตสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ซงเป็
ึ นธุรกิจทีมีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง และ
ธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริ โภค เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื องสําอาง และธุรกิจยาบํารุงสุขภาพ ซึงธุรกิจเหล่านี 'ให้ ความสําคัญ
กับการจัดกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริ มการจําหน่าย และการประชาสัมพันธ์เพือสร้ างการรับรู้ของผู้บริ โภคและ
กลุม่ เป้าหมาย
4. กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา
บริ ษัทตัวแทนโฆษณาจัดเป็ นลูกค้ ากลุม่ ทีมีความสําคัญของบริ ษัท เนืองจามีบริ ษัทตัวแทนโฆษณาเพียงไม่กี
รายเท่านันที
' สามารถให้ บริ การบริ หาร การจัดงาน และการจัดทําโฆษณาได้ แบบครบวงจร ดังนัน' บริ ษัทตัวแทนโฆษณา
โดยส่วนใหญ่จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ อง ใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน
ทีผ่านมา บริ ษัทฯหางานใหม่ได้ จากทังลู
' กค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ได้ อย่างต่อเนืองด้ วยวิธีการดังต่อไปนี '
• การเสนอผลงานให้ ลกู ค้ าคัดเลือก
ทีมงานของบริ ษัทฯจะทําการติดตามความเคลือนไหวทางการตลาดของลูกค้ าหรื อได้ รับการติดต่อจากลูกค้ าให้ ไป
เสนอผลงานทังจากลู
'
กค้ าภาครัฐวิสาหกิจ/รัฐบาล และภาคเอกชน โดยหลังจากทีบริษัทฯได้ รับข้ อมูลจากลูกค้ า บริ ษัทฯก็
จะจัดเตรี ยมแผนงานตาม วัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้ า และนําเสนองานพือให้ ลกู ค้ าคัดเลือก หากบริษัทฯ
ได้ รับ การคัดเลือกให้ เป็ นผู้ให้ บริ การ ฝ่ ายผลิตผลงานของบริ ษัทฯก็จะประสานงานกับลูกค้ าในการดําเนินงานในขัน'
ต่อไป
• ความสัมพันธ์ ท( ีดกี ับลูกค้ า
จากนโยบายทางการตลาดของทีมุง่ เน้ นการสร้ างงานทีมีคณ
ุ ภาพดี เพือสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า บริ ษัทฯจึง
สามารถสร้ างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้ าได้ อย่างต่อเนือง ลูกค้ าทีเคยได้ รับบริ การจากบริ ษัทฯจึงมี ค ว า ม
เชือมัน ในคุณภาพ และกลับมาใช้ บริ การของบริ ษัทอย่างต่อเนือง
ประกอบกับการทีบริ ษัทฯมุ่งเน้ นลูกค้ าที มี
ศักยภาพ สูงใน การเจริ ญเติบโต และมีงบประมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์ และการตลาดอย่างต่อเนืองตลอด
ทังปี
' บริ ษัทฯจึง ได้ รับ งานจากลูกค้ าอย่างต่อเนือง
• การแนะนําของลูกค้ าเก่ า
จากประสบการณ์ทีมีมากว่า :0 ปี และการให้ บริ การทีได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ าทังในแง่
'
ของคุณภาพ
ความคิดริเริ มสร้ างสรรค์ และแนวคิดในการนําเสนอทีแปลกใหม่แต่มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของ
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ลูกค้ า จึงทําให้ ลกู ค้ าจํานวนมากมีความมันใจในคุณภาพงานของบริ ษัทฯ และมีการแนะนําลูกค้ าอืนๆให้ มาใช้ บริการ
ของ บริ ษัทฯ อย่างต่อเนือง
4.1.2.2 ภาวะการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการบริหารการจัดงาน
ภาวะการแข่ งขันและกลยุทธ์ การแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการบริหารการจัดงาน
ธุรกิจการรับบริ หารการจัดงานเป็ นธุรกิจทีมีการแข่งขันสูงและมีผ้ ปู ระกอบการจํานวนมาก การเข้ าสูธ่ ุรกิจการ
ให้ บริ การบริ หารการจัดงานป็ นเรืองทีไม่ยากนักเนืองจากใช้ เงินลงทุนและบุคลากรไม่มาก ในปั จจุบนั กิจการทีดําเนิน
ธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริ ษัททีCดําเนินธุรกิจบริ หารการจัดงานเป็ น
ธุรกิจหลักซึงC ถือว่าเป็ นคูแ่ ข่งทางตรงของบริษัทฯ และบริ ษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิงซึงC จะอาศัยจุดแข็ง
ทางด้ านชืCอเสียงและสือC ทีCมีอยูใ่ นมือมาเชืCอมโยงกับธุรกิจบริ หารการจัดงาน และเข้ ามาประมูลงานแข่งกับผู้ประกอบการ
โดยตรง รวมถึงเอเยนซีCโฆษณา และเอเยนซีCประชาสัมพันธ์ ซึงC บางเอเยนซีCมแี ผนก ภายในบริ ษัทเองซึงC ทําหน้ าทีC
ให้ บริ การบริ หารจัดงานแก่บริษัททีCเป็ นลูกค้ าของตน ซึงC ถือบริ ษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และเอเยนซีCโฆษณาเป็ นคูแ่ ข่ง
ทางอ้ อมแต่จากการทีCตลาดการจัดงานแสดงเติบโตและเป็ นทีCนิยมของลูกค้ า
ทําให้ คแู่ ข่งทางอ้ อมให้ ความสําคัญกับ
ธุรกิจการจัดงานแสดงมากขึ Sน โดยเฉพาะเอเยนซีCโฆษณา ได้ หนั มาแย่งตลาดการจัดงานแสดงโดยการตังบริ
S ษัทหรื อ
จัดตังหน่
S วยงานในการจัดงานแสดงให้ แก่ลกู ค้ าในความดูแลของตนอย่างจริ งจัง
แต่อย่างไรก็ดีในการจัดงานแสดง
จําเป็ นต้ องอาศัยประสบการณ์ และความเชีCยวชาญในการทํางานในระดับสูง ทําให้ ยงั มีความจําเป็ นในการใช้ บริ การจาก
บริ ษัททีCทําหน้ าทีจC ดั งานแสดงโดยตรง
ในปั จจุบนั ผู้ประกอบการทีดําเนินธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานในประเทศไทยมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่
จะมีเพียงประมาณ 5-6 รายทีเป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทฯด้ วย ซึงมีการดําเนินงานทีเป็ นระบบ มีสถานะทีมันคง
สามารถให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพจนเป็ นทีไว้ วางใจของลูกค้ ามีการจับกลุม่ เป้าหมายหลายกลุม่ ทังในภาครั
'
ฐและภาคเอกชน
ซึงแต่ละกิจการก็จะมีความเชียวชาญและสายสัมพันธ์ทีต่างกันออกไป เมือใช้ ยอดขายทีผ่านมาเป็ นเกณฑ์ในการจําแนก
ขนาดของบริ ษัทฯ เมือเทียบกับคูแ่ ข่งขันทีเป็ นผู้ดาํ เนินธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานโดยตรงจัดว่าบริ ษัทฯเป็ นกิจการ
ขนาดใหญ่
การทีบริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงานแต่ละรายจะได้ รับงานจากลูกค้ าหรื อไม่ ขึ 'นอยูก่ บั ความพร้ อม และ
ความมันคงของบริ ษัทในการรองรับงาน และทีสําคัญคือความสามารถในการผลิตผลงานทีมีคณ
ุ ภาพ ซึงปั จจัยทีจะทําให้
ผลงานดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพได้ นนขึ
ั ' 'นอยูก่ บั บุคลากร
โดยเฉพาะทีมงานฝ่ ายครี เอทีฟและฝ่ ายผลิตทีมีความคิดริ เริ ม
สร้ างสรรค์ มีความชํานาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนับสนุนการทํางานทีมีความพร้ อม ความสามารถของผู้ผลิตแต่
ละรายทีจะ สามารถจัดสรรองค์ประกอบทุกอย่างให้ สามารถผลิตผลงานตามทีลูกค้ าต้ องการได้
ภายในเวลาและ
งบประมาณทีกําหนด รวมถึงการบริ หารจัดการทีเข้ มงวด
ศักยภาพในการแข่ งขันของบริษัทฯ
สําหรับบริ ษัทฯ ซึงดําเนินธุรกิจให้ บริ การบริ หารการจัดงานมานานกว่า 10 ปี มีการผลิตผลงานทีมีคณ
ุ ภาพ
เน้ นการนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบทีแปลกใหม่โดยเน้ นความคิดสร้ างสรรค์ และมีการควบคุมคุณภาพของงานในทุก
กระบวนการของการให้ บริการ ทําให้ ผลงานทีผ่านมาของบริษัทฯได้ รับการยอมรับเป็ นอย่างดีจากลูกค้ าทังในภาครั
'
ฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนืองว่าเป็ นงานทีมีคณ
ุ ภาพดี ซึงทําให้ ลกู ค้ าเหล่านันเป็
' นจํานวนไม่น้อยใช้ บริ การของบริษัทฯ มา
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อย่างต่อเนือง ทําให้ บริ ษัทฯมีรายได้ จากการให้ บริการบริ หารการจัดงานเติบโตมาโดยตลอดแม้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที
อัตรา การเจริ ญเติบโตของ GDP และค่าใช้ จา่ ยในการจัดส่งเสริ มการตลาด และประชาสัมพันธ์จะติดลบก็ตาม และ
เพือให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็ นบริษัทชันนํ
' าในธุรกิจ และเพิมศักยภาพในการเจริญเติบโตและ
ความสามารถใน การแข่งขันของบริษัทฯ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯได้ วางตําแหน่งทางการตลาด (Market Positioning)
ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management Services) และ
ให้ บริ การครอบคลุมงานจัดแสดง ทุกประเภท โดยการ ให้ บริ การทีเน้ นคุณภาพเป็ นหลักสําคัญ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯจึง
ได้ รับการยอมรับจากทังลู
' กค้ าของ บริ ษัทฯเองและบริ ษัทคูแ่ ข่งขันว่าเป็ นหนึงในบริษัทชันนํ
' าในแต่ละประเภทธุรกิจของ
การให้ บริ การบริ หารการจัดงานที บริ ษัทฯดําเนินกิจการอยู่
. .4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ขันตอนการให้
'
บริ การบริ หารการจัดงาน สามารถแบ่งออกได้ เป็ นขันตอน
'
ดังต่อไปนี '
J. กระบวนการให้ บริ การการบริ หารการจัดงานจะเริ มต้ นจากการติดต่อมายังบริ ษัทฯ ของลูกค้ าซึงเป็ น
เจ้ าของธุรกิจ โดยลูกค้ าจะแจ้ งความประสงค์ทีจะจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดไม่ว่าจะเป็ นสําหรับตัวผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การของ ตน หรื อต้ องการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของตน บริ ษัทฯจะเข้ าไปรับฟั งความต้ องการของลูกค้ า และวัตถุประสงค์
ในการจัด งาน รวมถึงงบประมาณในการจัดงานจากลูกค้ า ตามวัน เวลา และสถานทีทีลูกค้ านัดหมาย
:. หลังจากนัน' บริ ษัทฯก็จะกลับมาวิเคราะห์เพือให้ เข้ าใจถึงความต้ องการและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ของลูกค้ าอย่างถ่องแท้ พร้ อมนัดประชุมทีมงานซึงประกอบไปด้ วยฝ่ ายวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ฝ่ ายครี เอ
ทีฟ (Creative) และฝ่ ายผลิต (Production) เพือระดมความคิดและวางรูปแบบ แนวทาง และวิธีการนําเสนองาน
ตลอดจนประเมินราคาในการให้ บริ การในเบื 'องต้ น การทํางานในขันตอนนี
'
'จะต้ องมันใจได้ วา่ แนวคิด และรูปแบบของงาน
ถูกต้ องตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และอยูใ่ นวงเงินทีลูกค้ ากําหนด
<. การจัดเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการจัดงานทังในด้
' านอุปกรณ์และสือสําหรับการนําเสนอ การควบคุมการ
ผลิต และการประชาสัมพันธ์งาน และการออกแบบการบริ หารและควบคุมการจัดงาน
<.J การจัดเตรียมความพร้ อมทางด้ านอุปกรณ์และสือสําหรับการนําเสนอฝ่ ายผลิตจะดําเนินการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์ตา่ งๆทีต้ องใช้ เช่น เครื องมือสือสารระหว่างทีมงาน ระบบไฟฟ้ า ระบบแสง สี เสียงและเทคนิคพิเศษและ
สือสําหรับการนําเสนอ เครื องแต่งกายนักแสดงและพิธีกร ตลอดจนอุปกรณ์จดั ฉากให้ มีความเหมาะสมกับ
แนวคิดและรูปแบบในการจัดงาน
<.: การควบคุมการผลิตและการประชาสัมพันธ์งาน: ในขันตอนนี
'
' บริ ษัทฯจะดําเนินการผลิตงานพร้ อมทังมี
'
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานในทุกขันตอนของการผลิ
'
ต
เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ งานทีผลิตออกมามี
คุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ า ในระหว่างการผลิตงานบริษัทฯก็จะประสานงานกับบริ ษัทเจ้ าของ
งานและหน่วยงานทีเกียวข้ องเพือประชาสัมพันธ์ให้ งานเป็ นทีรู้จกั ของกลุม่ เป้าหมาย
3.3 การออกแบบการบริ หารและควบคุมการจัดงาน:
การออกแบบการบริ หารและควบคุมการจัดงานจะ
รวมถึงการคัดเลือกและอบรมบุคคลากรสําหรับการจัดงาน ซึงทังบริ
' ษัทฯ และลูกค้ าจะดําเนินการร่วมกันจัดหา
คัดเลือกและให้ การอบรมเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายสนับสนุน เช่น พนักงานต้ อนรับ บริ กร พนักงานตรวจตัวK ตลอดจนพิธีกร
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และนักแสดง และการจัดเตรี ยมและบริ หารพื 'นทีจัดงานซึงเริ มจากการติดต่อขอสถานทีกับหน่วยงานทีเกียวข้ อง
รวมถึงศึกษาข้ อจํากัดของการใช้ สถานทีนันๆ
'
การจัดวางตําแหน่งของอุปกรณ์ เครื องไม้ เครื องมือต่างๆให้
เหมาะสมกับการใช้ งาน การตกแต่งเวทีและฉากให้ มีความน่าสนใจและการจัดเตรี ยมพื 'นทีว่างสําหรับผู้เข้ าร่วม
งานอย่างเพียงพอ ตลอดจนการจัดพื 'นทีสําหรับเส้ นทางสัญจรเพือให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานสามารถเดินทางจากจุดชม
งานจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึงได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ จัดเตรี ยมมาตรการรักษาความปลอดภัย
ต่างๆ ไว้ พร้ อมกันด้ วย

<.A

การดําเนินการจัดงานตามวันเวลา และสถานทีทีกําหนด

แผนผังแสดงขัน9 ตอนการบริหารจัดงาน

วิวิเเคราะห์
คราะห์คความ
วาม
ต้ต้อองการและวั
งการและวัตตถุถุ
ประสงค์
ประสงค์ใในการ
นการ
จัจัดดงานของ
งานของ
ลูลูกกค้ค้าา

จัจัดดเตรี
เตรียยมอุ
มอุปปกรณ์
กรณ์
และสื
และสือ+ อ+ สํสําาหรั
หรับบ
การน
การนําําเสนอ
เสนอ

บริ
บริษษัทัทฯได้
ฯได้รรับับการ
การ
ติติดดต่ต่ออจากลู
จากลูกกค้ค้าา

ออกแบบแนวคิ
ออกแบบแนวคิดด
รูรูปปแบบและแนว
แบบและแนว
ทางของงาน
ทางของงาน

.

ควบคุ
ควบคุมมการ
การ
ผลิ
ผลิตตและการ
และการ
ประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์

งานการแสดง
งานการแสดง

ออกแบบการ
ออกแบบการ
บริ
บริหหารและควบคุ
ารและควบคุมม
การจั
การจัดดงาน
งาน

ธุรกิจให้ บริการอุปกรณ์ (Equipment Service)
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. . ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั ธุรกิจให้ บริ การอุปกรณ์และบริ การสาธารณูปโภค (Equipment & Utilities service) สําหรับการจัด
กิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด (“พีเอ็ม”) และ
บริษัท แม็กซ์ เอฟโวลูช( ัน จํากัด(แม็กซ์ )
การให้ บริ การจะทําการจัดหาและ อํานวยความสะดวกในการใช้ งานอย่างครบวงจรสําหรับอุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions) และสาธารณูปโภค โดยการให้ บริ การจะครอบคลุมตังแต่
' การ
ให้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกียวกับชนิดของอุปกรณ์ทีเหมาะสมกับการใช้ งาน การให้ บริ การติดตังและการดํ
'
าเนินการ
ในการใช้ งานอุปกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานทีมี ประสิทธิ ภาพและแม่นยํา เพื อให้ การจัดงานนัน' ๆ ประสบ
ความสําเร็ จด้ วยดี
ปั จจุบนั การให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการจัดกิจกรรมการแสดง ให้ บริ การในอุปกรณ์หลัก 4 ประเภท คือ
- อุปกรณ์เกียวกับภาพ (Image) เช่น เครื องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนราม่า(Panorama), ทีวี/
วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชันวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon) และLed
Screen
- อุปกรณ์เกียวกับแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัน (Convention Lighting), ระบบแสงกลางแจ้ ง
(Outdoor Lighting) ระบบแสงสําหรับงานคอนเสิร์ต (Concert Lighting) และระบบแสงสําหรับ การจัดแสดงสินค้ าและ
นิทรรศการ (Exhibit Lighting)
- อุปกรณ์เกียวกับเสียง (Pro Audio) สําหรับการจัดการประชุม, งานเปิ ดตัวสินค้ า และงาน Light & Sound
- อุปกรณ์เกียวกับเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้ แสงเลเซอร์ , อุโมงค์นํ 'า, จอนํ 'า (Water Screen) และนํ 'าพุในระบบ
Straight, Skirt และ Circle สําหรับการบริ การทางด้ านสาธารณูปโภคในการจัดงานจะเน้ นไปทีระบบไฟฟ้ าเป็ นหลัก
..

การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

. . . นโยบายและการกําหนดราคา
การกําหนดราคาอุปกรณ์และบริ การสาะรณูปโภค จะขึ 'นอยูก่ บั ประเภทและชนิดของอุปกรณ์ สําหรับ ประเภท
ของอุปกรณ์ทีมีผ้ ใู ห้ บริ การอยูใ่ นตลาดจํานวนมาก เช่น อุปกรณ์เกียวกับแสง สี และเสียง จะกําหนด ราคาโดยอ้ างอิงจาก
ราคาตลาด สําหรับอุปกรณ์ประเภททีต้ องอาศัยเทคนิคพิเศษซึงมีลกั ษณะเฉพาะ และมี คูแ่ ข่งจํานวนน้ อยรายทีสามารถ
ให้ บริ การได้ และ ไม่มีราคาตลาดอ้ างอิง เช่น นํ 'าพุ จะกําหนดราคาในการให้ บริ การโดยพิจารณาปั จจัยหลัก 3 ประการ
คือ ความสามารถในการสร้ างเอฟ เฟคท์พิเศษของชนิดอุปกรณ์ ความยากง่ า ยในการจัด ทํ า เอฟเฟคท์ พิ เ ศษ และ
ความถีในการใช้ งานของอุปกรณ์
. . . ลูกค้ าและลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของธุรกิจการให้ บริ การอุปกรณ์และบริ การสาธารณูปโภค ประกอบไปด้ วย
• บริ ษัทให้ บริ การอุปกรณ์สาํ หรับการนําเสนอทียังขาดแคลนอุปกรณ์บางอย่างทีลูกค้ าต้ องการ บริ ษัทเหล่านี 'จะ
ทําการเช่าอุปกรณ์ประเภทดังกล่าวต่อจากกลุม่ บริษัทเพือไปให้ บริการลูกค้ าของตน
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• บริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Organizer) และเอเยนซี
• หน่วยงานทังภาครั
'
ฐและภาคเอกชนซึงต้ องการจัดกิจกรรมการแสดงด้ วยตนเอง
. . .4 สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการอุปกรณ์ และบริการสาธารณูปโภค
หากพิจารณาธุรกิจให้ บริ การอุปกรณ์และบริ การสาธารณูปโภคในประเทศไทยแล้ ว จะพบว่ามีผ้ ปู ระกอบการ
อยูจ่ ํานวนมาก แต่เมือคํานึงถึงลักษณะความต้ องการแล้ ว ผู้ประกอบการจํานวนมากยังไม่สามารถ ตอบสนองความ
ต้ องการได้ อย่างเพียงพอ เนืองจากอุปกรณ์ทีมีความทันสมัย และสามารถใช้ งานได้ ตามทีลูกค้ าต้ องการมีอยูอ่ ย่าง
จํากัดผู้ประกอบการบางรายมีอปุ กรณ์เพือสนับสนุนธุรกิจทีเกียวข้ องกับธุรกิจของตน ในขณะทีผู้ประกอบการบางราย
ถึงแม้ จะมีอปุ กรณ์อยูเ่ ป็ นจํานวนไม่น้อย แต่อปุ กรณ์ดงั กล่าวก็ล้าสมัยและไม่เป็ นทีต้ องการของลูกค้ า หากพิจารณา
เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจทีมีอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพแบบครบวงจรและเป็ น ทียอมรับของลูกค้ าและคนในวงการแล้ ว จะพบว่า
การแข่งขันยังอยูใ่ นระดับตํา
เพือดํารงความสามารถในการแข่งขัน
กลุม่ บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดให้ มีอปุ กรณ์ทีมีความ
ทันสมัย ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และทันต่อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีโดยได้ จดั ให้ มีอปุ กรณ์ใหม่ๆ ตาม
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนือง และมีหน่วยงานทีทําหน้ าทีในการจัดเก็บและรักษา อุปกรณ์ให้ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้
งานได้ ตลอดเวลารวมทังการจั
'
ดให้ มีบคุ ลากรทีมีความรู้และทักษะในการให้ บริ การ เกียวกับอุปกรณ์ให้ แก่ลกู ค้ า ซึงจะ
ทําให้ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ เป็ นอย่างดี ในปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทจึงได้ รับการยอมรับจากทังลู
S กค้ า
ของบริ ษัทเองและบริ ษัทคูแ่ ข่งขันว่าเป็ นบริษัทผู้ให้ บริ การ อุปกรณ์ สําหรับการ จัดการแสดงและการนําเสนอทังS
อุปกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อุปกรณ์ประเภทแสง (Pro Lighting) อุปกรณ์ประเภทเสียง (Pro Audio) และ
อุปกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ทีCมีคณ
ุ ภาพและ ทันสมัย ชันแนวหน้
S
าบริษัทหนึงC ในวงการ
. .4 การจัดหาอุปกรณ์ และบริการ
. อุปกรณ์ ใช้ นโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพและตรงกับความต้ องการของลูกค้ าใน
ราคาทีเหมาะสม อุปกรณ์สาํ หรับการนําเสนอทีให้ บริ การทังหมดเป็
'
นอุปกรณ์ทีนําเข้ า
จากต่างประเทศ เนืองจากเป็ นสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพดีและมีมาตรฐาน การจัดซื 'ออุปกรณ์
โดยส่วนใหญ่จะจัดซื 'อโดยการติดต่อกับบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทีอยูใ่ นต่างประเทศ
โดยตรง เช่น ในประเทศญีปุ่ น สหรัฐอเมริ กา ฝรังเศส และเบลเยียม ในบางครัง' จะ
สังซื 'ออุปกรณ์โดยการติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์ซงอยู
ึ ใ่ นประเทศ
ไทย
. บุคลากร

.4

เนืองจากบุคลากรเป็ นส่วนสําคัญอย่างหนึงในการประกอบธุรกิจ
กลุม่ บริ ษัทจึงมี
นโยบายให้ การฝึ กอบรมให้ พนักงานมีทกั ษะและความชํานาญในการใช้ อปุ กรณ์และ
เครื องมือ และเทคนิคการเก็บรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนือง

ธุรกิจให้ บริการผลิตสื(อสําหรับการนําเสนอ (Presentation Media)
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.4. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปั จจุบนั ธุรกิจให้ บริ การผลิตสือสําหรับการนําเสนออยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริษัท ดิอายส์ จํากัด (“ดิ
อายส์ ”) ดิอายส์ ให้ บริการทีเกียวกับการผลิตสือสําหรับการนําเสนอสําหรับการจัดกิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ
แบบครบวงจร โดยครอบคลุมตังแต่
' การให้ คําแนะนําและคําปรึกษาเกียวกับการเลือกชนิดของสือที เหมาะสมกับงาน
นําเสนอแต่ละประเภท การเลือกชนิดของอุปกรณ์ทีเหมาะสมสําหรับการนําเสนอ การออกแบบ สือสําหรับการนําเสนอ
และการดูแลงานทางด้ านการติดตังอุ
' ปกรณ์สาํ หรับการนําเสนอทังภาพ
'
แสง เสียงและเอฟเฟค ดิอายส์ ให้ บริ การผลิตสือ
สําหรับการนําเสนอสําหรับการแนะนําและเปิ ดตัวสินค้ าเพือทําให้ กลุม่ เป้าหมายของสินค้ าเกิดความเข้ าใจและการรับรู้
เกียวกับตัวสินค้ าได้ มากขึ 'น
และสือสําหรับการนําเสนอสําหรับการแนะนําและประชาสัมพันธ์องค์การเพือก่อให้ เกิด
ภาพพจน์ทีดีตอ่ ตัวองค์การ สือสําหรับการนําเสนอที ผลิตขึ 'นจะถูกนําไปใช้ ทงในกิ
ั ' จกรรมการจัดแสดงสินค้ าและ
นิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริ มการขาย กิจกรรมบันเทิงสาธารณะ และกิจกรรมการประชุมในระดับ
นานาชาติ ปั จจุบนั ดิอายส์ให้ บริการผลิตสือสําหรับการนําเสนออยู่ 4 ประเภท คือ
- สือประเภทมัลติมิเดีย (Multimedia) ซึงเป็ นการใช้ สอทางภาพและเสี
ื
ยงทีหลากหลายทังจาก
'
Slide Projector,
Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบไฟฟ้ าต่างๆ รวมไป
ถึงพลุ และนํ 'าพุด้วยระบบ Synchronize จากการทํางานทีควบคุมจากจุดเดียวโดยใช้ Datation Trax เพือนําเสนอ
เรื องราวให้ นา่ ตืนเต้ นและสร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ ชู ม
- สือประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึงดิอายส์ จะให้ บริ การออกแบบและผลิตสือวีดีโอโดยการนําเทคนิคใน
การผลิตทีทันสมัยเช่น Matrox Speed Laser มาใช้ เพือทําให้ งานทีผลิตได้ มีความสวยงามและคมชัด
- สือประเภทคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก (Computer Graphic) ซึงเป็ นรูปแบบใหม่ของสือสําหรับการนําเสนอซึงจะ
จัดทําด้ วยระบบ Interactive Computer และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กเช่น 3-d max, 3d-studio,
Illustration และ Photoshop มาใช้ เพือให้ งานทีผลิตได้ มีความสวยงาม และน่าตืนตาตืนใจ
- สือC โฆษณาสําหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์ (TV Spot) การผลิตสือC ทางด้ าน TV Spot ของดิอายส์ เป็ นการ
ผลิตด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ นําสมัยพร้ อมทังนํ
S าคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กมาประกอบพร้ อมทีมงานตัดต่อทีCมีประสบการณ์
พร้ อมให้ คาํ ปรึกษาและให้ บริการลูกค้ าได้ อย่างตรงตามความต้ องการ
.4. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
.4. . นโยบายและการกําหนดราคา
ดิอายส์มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้ บริ การผลิตสือสําหรับการนําเสนอทีเป็ นมาตรฐาน
และสามารถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้ โดยกําหนดระดับราคาจากต้ นทุนของการผลิตสือแต่ละประเภท บวกกําไรหรื อผลผลตอบแทนใน
ระดับทีเหมาะสม
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.4. . ลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
• บริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Organizer) และเอเยนซีโฆษณา ซึงไม่มีหน่วยงานภายใน
ของตนทําหน้ าทีจัดทําสือสําหรับการนําเสนอ
• หน่วยงานทังภาครั
'
ฐและภาคเอกชนซึงต้ องการจัดกิจกรรมเพือประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของตน และ
จําเป็ นต้ องใช้ สอสํ
ื าหรับการนําเสนอ
4.3.2.3 สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจให้ บริการจัดทําสื(อสําหรับการนําเสนอ
หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้ บริ การจัดทําสือสําหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบว่ามีผ้ ปู ระกอบการอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก แต่ผ้ ปู ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความชํานาญในการจัดทําสือสําหรับการนําเสนออยูเ่ พียงประเภทเดียว
หรื อสองประเภทเท่านัน' มีผ้ ปู ระกอบการเพียงไม่ทีรายซึงรวมถึงดิอายส์ ด้วย ทีสามารถให้ บริ การจัดทําสือสําหรับการ
นําเสนอได้ แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่ เป้าหมายหลายกลุม่ มีการดําเนินกิจการทีเป็ นระบบ และได้ รับการยอมรับ
อย่างกว้ างขวางจากคนในวงการ
เพือดํารงความสามารถในการแข่งขัน ดิอายส์ ได้ ให้ ความสําคัญในการจัดให้ มีบริ การจัดทําสือ สํ า หรั บ การ
นําเสนอแบบครบวงจรทังสื
' อประเภทวีดีโอ สือประเภทมัลติมีเดีย สือประเภทคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก และสือประเภทมัลติ
วิดีโอ ซึงตรงกับความต้ องการของลูกค้ า และทันต่อการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคา ที เหมาะสม นอกจากนี ' ดิ
อายส์ ยงั จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษัทอย่างต่อเนืองเพือให้ เข้ าใจและตามทัน เทคโนโลยี ที เกี ยวข้ องกับ การ
จัดทําสือสําหรับการนําเสนอซึงมีการเปลียนแปลงทีค่อนข้ างเร็ ว ด้ วยการให้ บริ การที เน้ น คุณ ภาพ ความคิ ดสร้ างสรรค์
และแนวคิดในการนําเสนอทีแปลกใหม่แต่ตรงกับวัตถุประสงค์ของลูกค้ า พร้ อม กับคิดราคาในการให้ บริ การในอัตราที
แข่งขันได้ ทีผ่านมา ดิอายส์ จึงได้ รับการยอมรับจากทังลู
' กค้ าของบริ ษัทฯเอง และบริ ษัทคู่แข่งขันว่าเป็ นหนึงในบริ ษัทผู้
ให้ บริ การจัดทําสือสําหรับการนําเสนอชันนํ
' าบริ ษัทหนึงในวงการ
4.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
. อุปกรณ์ ท( ใี ช้ ในการ ดิอ ายส์ มี น โยบายในการจัด หาเครื องมื อ และอุป กรณ์ ที ใช้ ใ นการจัด ทํ า สือ
จัดทําสื(อสําหรับการ สําหรับการนําเสนอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ก อุปกรณ์ สําหรับการ
นําเสนอ
ถ่ายทําวีดีโอ และอุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพทีมีคณ
ุ ภาพดีและตรงกับความ
ต้ องการใช้ งาน โดย ดิอายส์ จะมีการสังซื 'อเครื องมือและอุปกรณ์ทีจําเป็ นจาก
ทังแหล่
' งภายในประเทศและนอกประเทศ
. บุคลากร

เนืองจากบุคลากรเป็ นส่วนทีสําคัญอย่างหนึงในการประกอบธุรกิจให้ บริ การ
จัดทําสือสําหรับการนําเสนอ ดิอายส์ จึงมีนโยบายให้ การฝึ กอบรมพนักงานให้
มีทกั ษะและความชํานาญในการใช้ อปุ กรณ์ และเครื องมืออย่างต่อเนือง

. ธุรกิจให้ บริการออกแบบ ตกแต่ งประกอบ ก่ อสร้ าง งานแสดงสินค้ า หรืองานนิทรรศการ (Exhibition
Design and Construction)
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. . ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ธุรกิจการให้ บริ การออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้ างงานแสดงสินค้ า หรื องานนิทรรศการ (Exhibition
Design and Construction) อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของ บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด (เวิร์ค
แมน)ให้ บริการเกียวกับการออกแบบ ก่อสร้ าง ตกแต่ง งานนิทรรศการต่างๆ ทังประเภทนิ
'
ทรรศการชัวคราวและ
นิทรรศการถาวร ตลอดจนงานออกแบบตกแต่งร้ านค้ าต่างๆ โดยมีลกู ค้ าทังในและนอกประเทศ
'
4.4.2 การตลาดและภาวะแข่ งขัน
. . . นโยบายการกําหนดราคา
เวิร์คแมน มีนโยบายในการกําหนดราคาในการออกแบบ ก่อสร้ าง ตกแต่งโดยการประมาณการราคา ค่าวัสดุ
และค่าแรงงานซึงจะรวมถึงค่าแรงงานทังในส่
' วนของการก่อสร้ าง การติดตัง' และ การรื อ' ถอนและบวกด้ วยผลตอบแทน
ในระดับทีเหมาะสมอ้ างอิงตามมาตรฐานทีใช้ กนั โดยทัวไปซึงราคาของงานจะผันแปรไปตามความยากง่ายและ
รายละเอียดของงาน
. . . ลูกค้ า และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
• บริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Organizer) ซึงไม่มีหน่วยงานภายใน หรื อบริ ษัทย่อยทีไม่
ชํานาญในงานประเภทนิทรรศการ
• หน่วยงานทังภาครั
'
ฐและภาคเอกชนซึงต้ องการจัดกิจกรรมเพือประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตน
. . .4 สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจการออกแบบ ก่ อสร้ างงานโครงสร้ าง และศักยภาพในการแข่ งขัน
ในธุรกิจการออกแบบ ก่อสร้ างงานโครงสร้ างสําหรับการจัดงานแสดง จะพบว่ามีผ้ ปู ระกอบการเป็ นจํานวน
มาก ตังแต่
' ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่ไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กซึงเป็ นส่วนใหญ่ของธุรกิจนี ' ในการรับงานโครงสร้ างหาก
เป็ นงานทีมี scale ใหญ่จะมีผ้ ปู ระกอบการทีมีศกั ยภาพในการรับงาน และมีฝีมือเป็ นทียอมรับในคุณภาพงานเพียงไม่กี
ราย การแข่งขันในธุรกิจจะเน้ นทีคุณภาพงานและความปลอดภัยในการก่อสร้ างตกแต่งเป็ นสําคัญ ซึงหากได้ รับการ
ยอมรับจากลูกค้ าก็จะมีโอกาสได้ รับงานอย่างต่อเนือง ดังนัน' เวิร์คแมน ในฐานะทีเป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจนี '
จึงมีเป้าหมายในการก้ าวไปสูก่ ารเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ทางด้ านงานนิทรรศการ
ด้ วยนโยบายในการควบคุม
คุณภาพของงาน และการออกแบบงานทีมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
. .4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
. วัสดุอุปกรณ์ ท( ใี ช้
ในการจัดทํา
โครงสร้ าง

เวิร์คแมน มีนโยบายในการจัดหาเครื องมือ และอุปกรณ์ทีใช้ ในการจัดทํางาน
โครงสร้ างทังจากแหล่
'
งภายในประเทศและนอกประเทศ

. บุคลากร

บุคลากรถือเป็ นส่วนทีสําคัญในธุรกิจการจัดทําโครงสร้ างเนืองจากเป็ นงานที
ต้ องใช้ ฝีมือและความชํานาญเฉพาะทาง โดยซี-เม็กซ์ใช้ นโยบายในการคัดเลือก
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ผู้รับเหมาทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ ในการจัดทํางานนิทรรศการ
และควบคุมการทํางานโดยพนักงานของบริ ษัททีมีประสบการณ์ โดยตรงใน
ธุรกิจ
.@ ธุรกิจการให้ บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service)
.@. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ธุรกิจการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) อยูภ่ ายใต้ การดําเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โปซิชนั
เทคโนโลยี จํากัด (เอ็กซ์โป เทค) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ AM ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว
ของบริ ษัทดังกล่าว เอ็กซ์ โป เทค เป็ นผู้ให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น บริ การต่อระบบไฟฟ้ า ระบบท่อนํ 'า
ระบบท่อลม และระบบการเดินสายส่งสัญญาณต่างๆ ทีจําเป็ นสําหรับการจัดงาน EVENT นอกจากนี ' เอ็กซ์ โป เทคยัง
เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านระบบสาธารณูปโภคทุกประเภทอย่างเป็ นทางการในส่วนของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ด้ วย
.@. การตลาดและภาวะแข่ งขัน
.@. . นโยบายการกําหนดราคา
เอ็กซ์ โป เทค มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) ทีCเป็ น
มาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในตลาดได้ โดยกําหนดระดับราคาจากต้ นทุนของการให้ บริ การแต่ละประเภท
บวกกําไรหรื อผลผลตอบแทนในระดับทีCเหมาะสม
4.5.2.2 ลูกค้ า และ กลุ่มเป้าหมาย
• หน่วยงานทังภาครั
'
ฐและภาคเอกชนซึงต้ องการจัดกิจกรรมเพือประชาสัมพันธ์ หน่วยงานของตน ทีมาจัด
งานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
• บริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Organizer) ซึงไม่มีหน่วยงานภายใน หรื อบริ ษัทย่อยทีไม่
ชํานาญในงานระบบสาธารณูปโภค
.@.4 สภาวะการแข่ งขันในธุรกิจการดําเนินการการให้ บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service)
และศักยภาพในการแข่ งขัน
หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้ บริ การงานระบบสาธารณูปโภคสําหรับการงานประเภทส่งเสริ มการขาย หรืองาน EVENT
ต่างๆ ในประเทศไทย จะพบว่ามีผ้ ปู ระกอบการอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่ผ้ ปู ระกอบการโดยส่วนใหญ่จะมีความชํานาญใน
การให้ บริ การงานระบบอยูเ่ พียงประเภทเดียว หรื อสองประเภทเท่านัน' มีผ้ ปู ระกอบการเพียงไม่ทีรายซึงเอ็กซ์ โป เทค
ด้ วย ทีสามารถให้ บริการงานระบบสาธารณูปโภคได้ แบบครบวงจร โดยเฉพาะการเป็ นผู้ให้ บริ การอย่างเป็ นทางการเพียง
รายเดียวสําหรับผู้ทีจัดงานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ทําให้ เอ็กซ์ โป เทค มีความได้ เปรี ยบในเรื องของการ
ติดต่องานกับลูกค้ าอืนๆ และสร้ างการรับรู้ในเรื องของการให้ บริ การอย่างมืออาชีพกับลูกค้ าด้ วย
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.A ธุรกิจการให้ บริการด้ านดนตรีและการจัดการศิลปิ นอย่ างครบวงจร(One Stop Music and Artist Management
Company)
.@. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร (One Stop Music and Artist
Management Company ) เอ็ม เทอร์ ตีวS นั มีสนิ ค้ าและบริ การทีCครอบคลุมถึง บริ หารงานจัดสรรศิลปิ น (Talent
Agency) สร้ างสรรค์การผลิตงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบควบคุมการผลิตการ
แสดงสด (Live Music Production) การจัดกิจกรรมดนตรี เพืCอการตลาด (Corporate Music) และคอนเสิร์ต ด้ วย
คอนเซปต์การให้ บริ การทีCรวดเร็ว และตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการ ทังนี
S Sกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายคือองค์กรธุรกิจ กลุม่
คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์ และ กลุม่ ครี เอทีฟเอเจนซีC โดย เอ็ม เทอร์ ตีวS ัน มีทีมงานเฉพาะทางทังS นักประพันธ์เพลง
โปรดิวเซอร์ มิวสิคคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นักการตลาดมิวสิคมาร์ เกตติ Sง ทีCพร้ อมจะรองรับการ
ออกแบบและผลิตงานเพลง การแสดง และบริ หารจัดสรรหาศิลปิ น อย่างครบวงจร
.@. การตลาดและภาวะแข่ งขัน
.@. . นโยบายการกําหนดราคา
เอ็ม เทอร์ ตีวS นั มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้ ด้านดนตรีและจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร (One
Stop Music and Artist Management Company) ทีCเป็ นมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันในตลาดได้ โดย
กําหนดระดับราคาจากต้ นทุนของการให้ บริ การแต่ละประเภท บวกกําไรหรื อผลผลตอบแทนในระดับทีCเหมาะสม
4.5.2.2 ลูกค้ า และ กลุ่มเป้าหมาย
• หน่วยงานทังภาครั
'
ฐและภาคเอกชนซึงต้ องการจัดกิจกรรมด้ านดนตรี หรื อต้ องการศิลปิ นเพือมาร่ วมใน
กิจกรรมทีจัดขึ 'น เพือประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรื อบริ ษัทของตน
• บริ ษัทผู้ให้ บริ การบริ หารการจัดงาน (Event Organizer) ซึงไม่มีหน่วยงานภายใน หรื อบริ ษัทย่อยทีไม่มี
หน่อวยงานหรื อผู้ชํานาญการด้ านดนตรี หรื อต้ องการบริ การจัดหาศิลปิ น อย่างครบวงจร
.@.4 สภาวะการแข่ งขันในธุ รกิจการดําเนินการการให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่ างครบ
วงจร (One Stop Music and Artist Management Company)
ธุรกิจการให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ นอย่างครบวงจร (One Stop Music and Artist Management
Company) นันถื
' อเป็ นธุรกิจทียังไม่มีคแู่ ข่งในตลาดมากนัก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ ว ผู้ทีให้ บริ การด้ านนี 'จะทํางานเองใน
ลักษณะรับจ้ างเป็ นงานๆ ไป ซึงเป็ นรู ปแบบของการทํางานแบบอิสระ สําหรับเอ็ม เทอร์ ตีวS ัน จะมีการให้ บริ การทีครบ
วงจร ลูกค้ าไม่จําเป็ นต้ องติดต่อหลายที หรื อหลายบริ ษัท ในการทีจะได้ ศิลปิ นหรื อวงดนตรี ในแนวทีเหมาะสมกับลักษณะ
การจัดกิจกรรม เพือให้ มาร่ วมในการจัดงานกิจกรรม หรื อหากลูกค้ าต้ องการการบริ การด้ านดนตรี และเสียงเพลงใน
รูปแบบอืนเพิมเติม ก็สามารถคุยถึงความต้ องการ เพือให้ บริ ษัทได้ ออกแบบดนตรี ทําขึ 'นเป็ นพิเศษก็ได้ เช่นกัน
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การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”1

35

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

5. ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่ อย ณ วันที ( ธันวาคม +,,
สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ ได้ แก่ ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ดําเนินงาน มี
รายละเอียดดังนี (

(ก) ทีดิน
ทีตัง.

ขนาด

ประเภทการถือ
ครอง
บริ ษัทฯเป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ5

วัตถุประสงค์ การถือ มูลค่ าตามบัญชี
ภาระผูกพัน
ครอง
(ล้ านบาท)
ทีดินว่างเปล่าไม่ได้
6.83
ไม่ตดิ ภาระคํ (า
ประกอบธุรกิจ
ประกันใดๆ

เลขทีดิน +,- ตําบล
ธงชัยเหนือ อําเภอปั ก
ธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา
เลขทีดิน +323 ตําบล
วังทองหลาง บางกะปิ
กรุ งเทพฯ

233 ตารางวา

:6 ตารางวา

ดิอายส์เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ5

ทีตังของอาคาร
(
สํานักงานของดิอายส์
ในปั จจุบนั

8.66

เลขทีดิน -8?2 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบึงกุ่ม
กรุ งเทพฯ

? ไร่ @ ตารางวา

พีเอ็มเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5

ทีตังของอาคาร
(
สํานักงานของพีเอ็ม
ในปั จจุบนั

@?.68

ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินหนังสือ
คํ (าประกันของ
บริ ษัทใหญ่กบั
สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง
ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ของบริ ษัท, วงเงิน
หนังสือคํ (าประกัน
ธนาคารของบริ ษัท
และบริ ษัทใหญ่และ
วงเงินตัวB สัญญาใช้
เงินของบริ ษัทใหญ่
กับสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึง

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)
ทีตัง.

ขนาด

เลขทีดิน +86- ตําบล
วังทองหลาง
บางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร

2@6 ตารางวา

เลขทีดิน +82- ตําบล
วังทองหลาง อําเภอ
บางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร

2@6 ตารางวา

เลขทีดิน 22 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบึงกุ่ม
กรุ งเทพมหานคร

+ ไร่ 8 งาน
+8 ตารางวา

เลขทีดิน -2,- ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบึงกุ่ม
กรุ งเทพมหานคร

266 ตารางวา

เลขทีดิน 8?, ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบึงกุ่ม
กรุ งเทพมหานคร

@66 ตารางวา

ภาระผูกพัน
วัตถุประสงค์ การถือ มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
ครอง
ทีตังของอาคาร
(
:.66
ติดภาระคํ (าประกัน
สํานักงานของบริ ษัท
วงเงินเงินเบิกเกิน
ในปั จจุบนั
บัญชี กับสถาบัน
การเงินในประเทศ
แห่งหนึง
บริ ษัทฯ ทําสัญญา ทีตังของอาคาร
(
2-.+ติดภาระเงินกู้ยืม
จะซื (อจะขายไว้
สํานักงานของบริ ษัท
ระยะยาว กับ
กําหนดโอน
ในปั จจุบนั
สถาบันการเงิน
กรรมสิทธิ5ภายใน
แห่งหนี
กรกฎาคม @--@
พีเอ็ม เป็ นเจ้ าของ ทีตังของคลั
(
งสินค้ า
@+.38
ติดภาระคํ (าประกัน
กรรมสิทธิ5
ชัวคราวของบริ ษัทใน
วงเงินกู้ระยะยาว ,
ปั จจุบนั
วงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินตัวB
สัญญาใช้ เงินของ
บริ ษัทใหญ่กบั
สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง
พีเอ็ม เป็ นเจ้ าของ เป็ นทางเข้ าออกของ
@.?ติดภาระคํ (าประกัน
กรรมสิทธิ5
คลังสินค้ าชัวคราว
วงเงินเบิกเกินบัญชี,
ของบริ ษัทในปั จจุบนั
วงเงินตัวB สัญญาใช้
เงินของบริ ษัทฯใหญ่
กับสถานบันการเงิน
แห่งหนีง
พีเอ็ม เป็ นเจ้ าของ เป็ นทางเข้ าออกของ
-.+8
ไม่ตดิ ภาระคํ (า
กรรมสิทธิ5
คลังสินค้ าชัวคราว
ประกันใดๆ
ของบริ ษัทในปั จจุบนั
ประเภทการถือ
ครอง
บริ ษัทฯ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิ5

(ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ลักษณะ
ทรัพย์สิน
อาคารสํานักงาน
และส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

ทีตัง/ขนาด
(

ประเภทการถือ
ครอง
เลขที 2?+2 ทาวน์ บริ ษัทฯเป็ น
อินทาวน์ ซอย 8/@ เจ้ าของกรรมสิทธิ5
ถนนลาดพร้ าว
กรุ งเทพฯ

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง
ทีตังของอาคาร
(
สํานักงานปั จจุบนั

มูลค่าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
,.-8

ภาระผูกพัน
ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
จากสถาบันการเงิน
แห่งหนึง

8
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อาคารสํานักงาน
และส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

เลขที 2?:2 ทาวน์
อินทาวน์ ซอย 8/8
ถนนลาดพร้ าว
กรุ งเทพฯ

อาคารสํานักงาน
และอุปกรณ์
บนพืนทีเช่า

บริ ษัทฯทําสัญญา
เช่าพื (นทีกับ
บริ ษัทเอกชนแห่ง
หนึง
เลขที 2:68 ซอย ดิอายส์เป็ น
ลาดพร้ าว 3? ถนน เจ้ าของกรรมสิทธิ5
ลาดพร้ าว
กรุ งเทพฯ

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

โกดัง

อาคารสํานักงาน
และส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

บริ ษัทฯ ทําสัญญา ทีตังของอาคาร
(
จะซื (อจะขายไว้
สํานักงานปั จจุบนั
กําหนดโอน
กรรมสิทธิ5ภายใน
กรกฎาคม @--@

2.88

ติดภาระเงินกู้ยืมระยะ
ยาว กับสถาบัน
การเงินแห่งหนึง

ทีตังของโครงการ
(
URBAN SPACE

30.14

ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกัน
ใดๆ

ทีตังของอาคาร
(
สํานักงานปั จจุบนั

8.3@

เลขที ?/2,-23
พีเอ็มเป็ นเจ้ าของ
ตําบลคลองกุ่ม
กรรมสิทธิ5
บางกะปิ กรุ งเทพฯ

ทีตังของอาคาร
(
สํานักงานปั จจุบนั

34.90

เลขที 4/18-19
พีเอ็มเป็ นเจ้ าของ
ตําบลคลองกุ่ม
กรรมสิทธิ5
บางกะปิ กรุ งเทพฯ

คลังสินค้ า

6.44

ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินหนังสือคํ (า
ประกันธนาคารของ
บริ ษัทใหญ่กบั สถาบัน
การเงินในประเทศ
ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ของบริ ษัท, วงเงิน
หนังสือคํ (าประกัน
ธนาคารของบริ ษัท
และบริ ษัทใหญ่และ
วงเงินตัวB สัญญาใช้ เงิน
ของบริ ษัทใหญ่กบั
สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง
ติดภาระคํ (าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ของบริ ษัท, วงเงิน
หนังสือคํ (าประกัน
ธนาคารของบริ ษัท
และบริ ษัทใหญ่และ
วงเงินตัวB สัญญาใช้ เงิน
ของบริ ษัทใหญ่กบั
สถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหนึง
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(ค) อุปกรณ์ดําเนินงาน
ลักษณะทรัพย์ สิน
อุปกรณ์ดําเนินงาน
อุปกรณ์ดําเนินงาน
อุปกรณ์ดําเนินงาน
อุปกรณ์ดําเนินงาน
อุปกรณ์ดําเนินงาน

ประเภทการถือครอง
บริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5
พีเอ็มเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5
ดิอายส์เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5
ซี-เม็กซ์ เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5
เอ็กซ์โป-เทค เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ5

วัตถุประสงค์ การถือ
ครอง
ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

ภาระผูกพัน
มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
12.44
ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกันใดๆ

ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

73.58

ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกันใดๆ

ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

2.00

ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกันใดๆ

ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

0.06

ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกันใดๆ

ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ

2.00

ไม่ตดิ ภาระคํ (าประกันใดๆ

:
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โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. /
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ทีออกหลักทรัพย์ ได้ ยกเลิกหัวข้ อนี”1
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.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริ ษัทซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีข้อพิพาททางกฎหมายที#ยงั ไม่สิ &นสุด ซึง# อาจมีผลกระทบ
ด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯที#มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ / ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ตามงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ &นสุด ณ วันที# 45 ธันวาคม 8//8 จํานวน 5 คดี มีรายละเอียดดังนี &
เมื#อวันที# 89 ตุลาคม 8//8 บริ ษัทฯเป็ นโจทก์ยื#นฟ้ องหน่วยงานราชการแห่งหนึง# ในฐานะจําเลยที# 5 กับอธิบดีเป็ น
& &ข้ อพิพาทในคดีสบื
จําเลยที# 8 ต่อศาลแพ่ง ในข้ อหาผิดสัญญา, เรี ยกค่าเสียหาย ซึง# ศาลได้ รับฟ้ องไว้ เป็ นคดีแพ่ง ทังนี
เนื#องมาจากจําเลยบ่ายเบี#ยงไม่ชําระเงินตามสัญญา
โดยบริษัทฯได้ ทําการทวงถามแล้ วและได้ รับฟั งคําชี &แจงจากจําเลย
แล้ วแต่ข้ออ้ างของจําเลยไม่สามารถรับฟั งได้ บริ ษัทฯจึงต้ องดําเนินการฟ้ องต่อศาลแพ่งเป็ นคดี
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 8//4 ที#ผา่ นมา ทางบริ ษัทฯและจําเลยได้ มีการเจรจาร่วมกันทังในศู
& นย์ไกล่เกลีย# ของศาล
แพ่งและประชุมภายนอกเพื#อประนีประนอมยอมความ ซึง# ในการเจรจาตลอดมานันมี
& แนวโน้ มที#ดเี รื# อยมาแต่ผลปรากฏว่าเมื#อ
วันที# 8E มกราคม 8//F ทางจําเลยได้ มีทา่ ทีเปลีย# นแนวทางจนทําให้ การเจรจาไม่ประสบผลสําเร็ จ ดังนันบริ
& ษัทฯจึง
ดําเนินการในส่วนกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลต่อไป
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. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทฯมีทุนจดทะเบียนทังสิน 150,000,000 บาท เรี ยกชําระแล้ วทังสิน
150,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
7.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 16 มีนาคม 2555 เป็ นดังนี

ลําดับที$
1

รายชื$อผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

กลุ่มคุณาวงศ์

82,980,000

55.32%

- บริ ษัท เอส.คิวบิค จํากั ด *

56,451,900

- นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์

5,605,820

- นางสุรีย์ คุณาวงศ์

12,034,000

- นายเยียม คุณาวงศ์

5,238,080

- นายสันติ คุณาวงศ์

100,100

- นางสาววรพร คุณาวงศ์

100

- นายเสริ มพงษ์ คุณาวงศ์

50,000

- นางสาวอุษณี เกิ ดพึงบุญประชา

3,500,000

2

นายเอนก แซ่โง้ ว

2,515,000

1.68%

3

นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิC

2,000,000

1.33%

4

นางสาวณั ฐภัคว์ สกุโณดม

1,991,700

1.33%

5

นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิตร

1,650,000

1.10%

6

นายวีรชัย อาภาสกุล

1,600,000

1.07%

7

Mr.Peter Eric Dennis

1,320,000

0.88%

8

นายวีระ ศุภราทิตย์

1,260,000

0.84%

9

นางสาววชิราภรณ์ เจริ ญชนิกานต์

1,000,000

0.67%

983,000

0.67%

10 นายศุภกรณ์ ชินพงศ์ไพบูรณ์

หมายเหตุ : * ตระกูลคุณาวงศ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วของบริ ษัท เอส. คิวบิค จํากัด

7.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทังนีขึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิ จ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และ
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทฯ
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8. การจัดการ
. โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร (CEO)
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์

CME
Unit

CEO
Office

Internal Audit

Human

CFO

Resource
CM Event
Unit
CM-Art
Unit
C-MEX
Unit
CM MICE
Unit

IT
Finance & Account
Facility
Management
Legal
Business
Development
Corporate
Communication

.. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังสินจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริ หาร ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
. . คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทฯ มีกรรมการทังหมดจํานวน 6 ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี
1. นายรัตนาวุธ
วัชโรทัย
ประธานกรรมการ***
2. รศ.จุมพล
รอดคําดี
กรรมการ***
3. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการ***
4. นายเสริ มคุณ
คุณาวงศ์**
กรรมการ
5. นางสุรีย์
คุณาวงศ์**
กรรมการ
6. นางสาวอุษณี
เกิดพึง+ บุญประชา
กรรมการ
โดยมีนางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล เป็ นเลขานุการบริ ษัท
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*

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื+ อผูกพันบริ ษัทฯ คือ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ หรื อ นางสุรีย์ คุณาวงศ์
ท่านใดท่านหนึง+ ลงลายมือชื+อ และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
*** กรรมการอิสระ

**

โดยในปี <==> คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัด ให้ มีก ารประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท รวม ? ครั ง โดยมี
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทดังนี

ชื+อ - สกุล

ตําแหน่ง

จํานวนครั งที+เข้ าประชุม

นายรั ตนาวุธ วัชโรทัย

ประธานกรรมการ

5/6

รศ.จุมพล รอดคําดี

กรรมการ

6/6

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการ

6/6

นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์

กรรมการ

5/6

นางสุรีย์ คุณาวงศ์

กรรมการ

6/6

นางสาวอุษณี เกิ ดพึ+งบุญประชา กรรมการ

5/6

อํานาจหน้ าที(ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที+และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี
• กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริ หารเงินทุน
และนโยบายในการบริ หารความเสียงของบริ ษัทฯ
• พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณและโครงการลงทุนของบริ ษัทฯ และกํากับดูแลการดําเนินโครงการให้ เป็ นไป
ตามแผน
• กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม หรื อดีกว่าเป้าหมายทีได้ วางไว้
• จัดให้ มีการรายงานข้ อมูลโดยทัวไปและข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทัวไปอย่างถูกต้ อง ทันกาล และเป็ นไปตามทีกฏหมายกําหนด
• สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสีย+ งของบริ ษัทฯ
• พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี+ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการคําประกัน
• พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที+สําคัญ
ของผู้บริ หาร นําเสนอเบียประชุมและบําเหน็จกรรมการ
. . คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบทังหมดจํานวน 3 ท่าน* ดังมีรายนาม
ต่อไปนี
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1. รศ.จุมพล รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ **
3. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายวุฒิพนั ธ์ ธนะเมธานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
*
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
**กรรมการตรวจสอบที+มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
โดยในปี <==> คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัด ให้ มี การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม D
ครัง โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี

ชื+อ - สกุล

ตําแหน่ง

จํานวนครั งที+เข้ าประชุม

รศ.จุมพล รอดคําดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

นายรั ตนาวุธ วัชโรทัย

กรรมการ

3/4

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการ

4/4

อํานาจหน้ าที(ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที+และความรับผิดชอบตามข้ อกําหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้ าที+และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินที+ถกู ต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทและผู้บริ หารที+รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ทังรายไตรมาสและ
ประจําปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที+มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื+อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนั รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที+ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที+เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกัน หรื อรายการที+อาจจะมีความ
ขัดแย้ งทางผล ประโยชน์ให้ มีความถูกต้ อง และครบถ้ วน
6. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
การทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสียง ทบทวนการปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริ หารทบทวนร่วมกับผู้บริ หารของบริษัทในรายงานสําคัญๆที+ต้องเสนอต่อสาธาณชนตามที+
กฎหมายกําหนด เช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
0
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7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทซึง+ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
. . คณะผูบ้ ริ หาร
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 255> บริ ษัทฯมีคณะผู้บริ หารซึ+งประกอบไปด้ วยเจ้ าหน้ าที+ในระดับบริ หาร
จํานวน L ท่าน* ดังรายนามต่อไปนี
1. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หาร
2. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์

รองประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารและกรรมการผู้จดั การ

3. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั+

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน

4. นางสาวปณิธดา คล้ ายมณี

กรรมการผู้จดั การ

5. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ กรรมการผู้จดั การ
6. นางสาวศุภนีวรรณ ทันจิตต์

กรรมการผู้จดั การ

7. นางสาวรุ่งอรุโนทัย ศรัยกิจ

รองกรรมการผู้จดั การ

* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ N
คณะผู้บริ หารมีหน้ าทีใ+ ห้ คาํ ปรึกษา เสนอแนะ และ/หรื อ ร่วมพิจารณาให้ ความเห็นเพื+อ
ประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารในเรื+ องต่างๆทีเ+ กี+ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม อํานาจหน้ าที+ของคณะผู้บริ หารต้ องอยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฏหมายและ
กฏระเบียบข้ อบังคับของบริษัทฯ และคณะผู้บริ หารจะไม่มีอํานาจในการทํารายการ หรื ออนุมตั ิ
การทํารายการที+คณะผู้บริ หารมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื+นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หากมีกรณีดงั กล่าว ให้ คณะผู้บริ หารนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื+อพิจารณาต่อไป
ขอบเขตอํานาจหน้ าที(ของประธานเจ้ าหน้ าที(บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารมีอํานาจหน้ าที+ดงั ต่อไปนี
1. พิจารณาอนุมตั ิเข้ าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ งานสัมมนาที+มีมลู ค่าของงานไม่เกิน N=O ล้ านบาท
2. พิจารณาอนุมตั ิการจัดซือเครื+ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ หรื อทรัพย์สนิ อื+นใดที+มีมลู ค่าไม่เกิน <= ล้ านบาท
3. พิจารณาอนุมตั ิการเช่า การให้ เช่า การจัดจ้ างการให้ บริ การ หรื อการรับเหมาให้ บริ การใด ๆ ที+มีมูลค่า
สัญญาไม่เกิน >O ล้ านบาท
4. พิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างผู้บริ หาร หรื อพนักงานที+มีเงินเดือนไม่เกิน =OO,OOO บาท ยกเว้ นกรณีที+การ
ว่าจ้ างผู้บริ หารหรื อพนักงานในตําแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารขึนไปซึง+ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัทก่อน
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5. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินธุรกรรมใดๆที+มีวงเงินเกินกว่าที+กําหนดไว้ ข้างต้ นอันมีความจําเป็ นเร่ งด่วนโดย
ไม่อาจจะปล่อยให้ ลา่ ช้ าได้ เพื+อประโยชน์แห่งกิจการหรื อทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยให้ ประธานเจ้ าหน้ าที+
บริ หารพิจารณาดําเนินธุรกรรมดังกล่าวได้ และรี บรายงานให้ คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่
ชักช้ า
6. ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มติที+ประชุมคณะกรรมการ และมติที+ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท และปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวข้ องทังหลาย และภายหลังเมื+อบริ ษัทได้ เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบทังหลายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง+ รวมถึงกฎระเบียบที+เกี+ยวข้ องกับการทํารายการที+มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ด้วย
7. พิจารณาดําเนินธุรกรรมหรื อการดําเนินการอื+นใดที+จําเป็ นหรื อเห็นสมควรต้ องปฏิบตั ิเพื+อดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทหรื อเพื+อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริ ษัทหรื อเพื+อการบริ หารจัดการปกติของกิจการบริ ษัท
8. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื+ องการดําเนินงานที+สําคัญของบริ ษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบาย
ของบริ ษั ทฯ รวมถึง การกํ ากับดูแลการดํ าเนิน งานโดยรวม ผลงาน ความสัม พัน ธ์ กับลูกค้ า และต้ อ ง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณาอนุมตั ิเกี+ยวกับกิจการอันจะเป็ นพันธะผูกพันบริ ษัทในฐานะผู้ก้ ใู นมูลค่าไม่เกิน <O ล้ านบาท หาก
เกิน 20 ล้ านบาท จะอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท
10. มีอํานาจมอบหมายให้ บุคคลอื+นที+ประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารเห็นสมควรทําหน้ าที+จัดการและดําเนินการ
แทนประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารในเรื+ องที+จําเป็ นและสมควรโดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที+
บริ หารซึง+ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
ทังนี ประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารจะไม่มีอํานาจดําเนินการในเรื+ องต่างๆข้ างต้ น หากประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หารมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื+ องที+ได้ รับมอบอํานาจดังกล่าว
นอกจากนี ในกรณีที+มกี ารทํารายการใดเป็ นรายการที+เกี+ยวโยงกัน หรื อรายการเกี+ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึง+ สินทรัพย์ของบริ ษัท ตามความหมายทีก+ ําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทํา
รายการดังกล่าวต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที+ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ปฎิบตั ิการอื+นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที+ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื+ องนันๆด้ วย เพื+อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเรื+ องดังกล่าว
. การสรรหากรรมการ
8.3.1 คณะกรรมการบริ ษัท
การคัดเลือกบุคคลที+จะแต่งตังเป็ นกรรมการของบริ ษัทไม่ได้ ผา่ นขันตอนของคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) เนื+องจากบริ ษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯได้ กําหนดแนวทางในการแต่งตังกรรมการบริ ษัทดังนี
1. คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ ความ
สามารถ และอุปนิสยั และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
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2. ในการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการต้ อง
ออกจากตําแหน่งหนึง+ ในสาม (N/>) ของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้ าจํานวนกรรมการที+จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที+สดุ กับส่วน N ใน >
กรรมการทีจ+ ะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที+สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯนัน
ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการคนที+อยูใ่ นตําแหน่งนาน
ที+สดุ นันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการที+ออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ก็ได้
ทังนีข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ที+ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง+ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง+ หุ้นต่อหนึง+ เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ+งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่ากับจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีที+บคุ คลซึ+งได้ รับการ
คัดเลือกในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
ในกรณี ที+ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื+น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลอื+นซึง+ มีคณ
ุ บัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฏหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อย
กว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ+งได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่า
วาระที+ ยังเหลืออยู่ของกรรมการที+เข้ าไปแทน โดยมติข องกรรมการดังกล่าว ต้ องประกอบไปด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที+ยงั เหลืออยู่
8.3.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
การคัด เลื อ กบุค คลที+ จ ะแต่ ง ตังเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ไม่ไ ด้ ผ่า นขันตอนของ
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื+องจากบริ ษัทยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯได้ กําหนดแนวทางในการแต่งตังกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสยั และนําเสนอต่อที+ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ+งพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตังใหม่อีกก็ได้

. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนที(เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริ ษัท
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ในปี 255> บริ ษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบียประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิน 1.54 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่ว ย:บาท

ชื+อ - สกุล

ตําแหน่ง

ค่าเบียประชุม

นายรั ตนาวุธ วัชโรทัย

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

400,000

รศ.จุมพล รอดคําดี

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

300,000

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

240,000

นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หาร

200,000

นางสุรีย์ คุณาวงศ์

กรรมการ

200,000

นางสาวอุษณี เกิ ดพึ+งบุญประชา กรรมการ

200,000

(2) ค่าตอบแทนของคณะผู้บริ หารของบริ ษัท
ในปี <==> บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัส ให้
คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง+ ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที+ในระดับบริ หารจํานวน L ท่านดังมี
รายนามแสดงไว้ ในส่วนที+ 8.2.3 รวมเป็ นเงินทังสิน <O.Na ล้ านบาท
.0 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างมาก จากความเชื+อที+วา่ การกํากับดูแลกิจการ
เป็ นระบบที+จดั ให้ มีกระบวนการและโครงสร้ างของภาวะผู้นาํ
และการควบคุมของกิจการให้ มคี วามรับผิดชอบตาม
หน้ าที+ด้วยความโปร่งใส และสร้ างความสามารถในการแข่งขันเพื+อรักษาเงินทุนและเพิ+มพูนคุณค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริ ยธรรมที+ดี โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื+นและสังคมโดยรวมในส่วนของความ
คืบหน้ าในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+ดี ตามที+ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดนัน บริ ษัทฯขอ
รายงานเรี ยงตามลําดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี
หมวดที( . สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยการควบคุมผ่านบริ ษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้ ทําหน้ าที+แทน
ตน และมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกี+ยวกับการเปลีย+ นแปลงที+สาํ คัญของบริ ษัท ซึง+ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักและให้
ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที+ดี และได้ กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื+อสร้ างมัน+ ใจว่าผู้ถือหุ้นจะ
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิ ขนพื
ั นฐาน ด้ วยความเชื+ อที+ว่าการบริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จะ
สามารถพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าในธุรกิจต่อไปได้ อีกทังยังเป็ นการสร้ างความเชื+อมัน+ ให้ แก่ผ้ เู กี+ยวข้ องทุกฝ่ าย
ซึง+ จะนําประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้เกี+ยวข้ องโดยรวม จึงได้ กําหนดนโยบายเกี+ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ ดงั นี
ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิตา่ ง ๆ ที+พงึ มีและพึงได้
• ในการประชุมสามัญประจําปี คณะกรรมการได้ กําหนดให้ บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทัง
ข้ อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที+เกี+ยวข้ องกับเรื+ องที+ต้องตัดสินใจในที+

•

:
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ประชุม ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้ อย ND วัน และยังได้ มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทาง Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนที+จะจัดส่งเอกสาร เพื+อ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูประชุมได้ ศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ า บริ ษัทได้ เปิ ดให้ ผ้ ูถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมอย่างน้ อย N ชัว+ โมงเสมอ ทังนีคณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการบันทึกการประชุมที+ผ่านการรับรอง
จากผู้ถือหุ้น และพร้ อมที+จะให้ ผ้ เู กี+ยวข้ องตรวจสอบได้
• ก่อนเริ+ มประชุมทุกครัง ประธานกรรมการจะชีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และในระหว่างการ
ประชุม ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างโปร่ งใส พร้ อมทัง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทังให้
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดําเนินงานของบริ ษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจํากัดเวลา และยัง
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นล่วงหน้ าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง
Website: http://www.cmo-group.com/ir หรื อทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้ วย
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ง คณะกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุม และได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในเรื+ องที+เกี+ยวข้ อง
หมวดที( .. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายดังต่อไปนี
• บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเพิม+ วาระการประชุม
หรื อเสนอชื+อบุคคลเพื+อดํารงตําแหน่ง
กรรมการล่วงหน้ า ผ่านทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรื อทาง Email Address:
cmoir@cm.co.th
•

•
•
•
•
•

ผู้ถือหุ้นที+เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท จะไม่เพิ+มวาระการประชุมที+ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าต่อผู้ถือหุ้นราย
อื+นโดยไม่มีความจํ าเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที+ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
ผู้ถือหุ้นที+ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ ตวั แทนเข้ าร่ วมประชุมออกเสียงในการ
ประชุม โดยใช้ ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื+อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
คณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที+สําคัญเกี+ยวกับรายการเกี+ยวโยง เพื+อ
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการที+มีสว่ นได้ เสีย จะไม่มีสทิ ธิในการออกเสียง
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ มีการลงคะแนนเลือกผู้ที+จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กลต
รวมทังเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir
บริ ษัทมีการจัดทําข้ อพึงปฏิบตั ิเกี+ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และมีการประกาศแจ้ งให้ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบ และ
ยึด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ห น้ า ที+ ต ามภารกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยความซื+ อสัต ย์ สุจ ริ ต อย่า งมี
จริ ยธรรม และคุณธรรม อีกทังไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพื+อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
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หมวดที( . บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าว
ตามตามข้ อ กํ า หนดของกฎหมาย หรื อ ข้ อ ตกลงที+ไ ด้ ทํ า ไว้ กับ บริ ษั ท ผู้ที+ มีส่ว นได้ เ สีย ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ,
พนักงาน, เจ้ าหนี, ลูกค้ า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบัญชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้ โอกาส
และปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคตามแต่ละกลุม่ ทังนีบริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที+มีสว่ นได้ เสียดังนี
• ลูกค้ า - CMO Group มีการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด และประสานงานกับลูกค้ าอย่างสมํ+าเสมอ
เพื+อให้ สามารถสร้ างสรรค์งานที+มีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์ตามความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างครบถ้ วน
ตรงเวลา
• พนัก งาน – CMO Group สรรหา คัด เลื อ ก และบรรจุ พ นัก งาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง วุฒิ ประสบการณ์
ความสามารถ เพื+อให้ ทํางานในตําแหน่งที+เหมาะสม รวมทังส่งเสริ มพนักงานให้ มีโอกาสก้ าวหน้ าในการ
ทํางานอย่างเท่าเทียมกัน
• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ ข้อกําหนดกฏหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที+กํากับ
ดูแลอย่างเคร่งครัด และพร้ อมให้ การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ เพื+อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
• ผู้ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู ้ า/ผู้ขาย
รายใหม่ เข้ ามานําเสนอสินค้ า/บริ การอย่างสมํ+าเสมอ
• คู่แข่ง – CMO Group ถือปฏิบตั ิต่อคู่แข่งด้ วยความเสมอภาค บริ ษัทได้ มีสว่ นร่ วมในการก่อตังสมาคม
ธุรกิ จสร้ างสรรค์ การจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื+อสร้ างมาตรฐานงานด้ าน Event ของไทยให้ ได้
คุณภาพ อีกทังเป็ นการสร้ างประโยชน์ ให้ กับสังคมโดยเผยแพร่ ความรู้ ในธุรกิจ Event Management
ให้ กบั ประชาชนที+สนใจ
• สังคม – CMO Group ได้ กําหนดนโยบายเพื+อให้ เกิ ดประโยชน์แก่สงั คม ดังจะเห็นได้ จากการส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เช่นการจัดงานที+แสดงถึงศิลปวัฒธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัด
งานต่างๆ เพื+อสะท้ อนให้ เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย รวมถึงการอนุรักษ์ สิ+งแวดล้ อม ซึ+งมีนโยบาย
ให้ สอดแทรกการรณรงค์เพื+อรักษาสิ+งแวดล้ อม เช่นการนําเสนอของที+ระลึกที+เป็ นมิตรกับสิ+งแวดล้ อม
ให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัท เป็ นต้ น
หมวดที( . การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการในเรื+ องเกี+ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที+มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนที+ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื+อถือได้ สมํ+าเสมอ และทันต่อเวลา ซึง+ ฝ่ ายบริ หารได้ ให้ ความสําคัญและ
ยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด นอกจากนีบริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้ าที+ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์ ภาครั ฐที+เกี+ ยวข้ อง และบุคคลทัว+ ไป เพื+อนําเสนอข่าวสารและสร้ างความมัน+ ใจว่าบริ ษัทฯ
สามารถจะเปิ ดเผยข้ อมูลที+สําคัญได้ อย่างถูกต้ อง ทันเวลา และมีความโปร่ งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตาม
เกณฑ์ที+กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมการได้ พิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลบางส่วน
ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir
•

คณะกรรมการได้ รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที+ดีรวมทังการประเมินการควบคุมภายในผ่าน
รายงานประจําปี
0
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•

•
•
•
•

ในปี <==> คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุม จํานวน ? ครัง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน D ครัง โดยทุกครังที+บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริ ษัทฯ ได้
แจ้ งให้ กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่
กรรมการทุกท่าน
เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง+ แวดล้ อม และสังคม
เปิ ดเผยนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยรายการที+เกี+ยวโยงกันในงบการเงิน โดยได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง+ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว+ ไปสามารถซักถามข้ อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที( 0. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที+มีภาวะผู้นํา, วิสยั ทัศน์ มีคุณสมบัติหลากหลายทังในด้ านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ านที+เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื+อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผ้ ถู ือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน > ท่าน ซึง+ สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจํานวน
มากกว่า N ใน > ของกรรมการทังหมดตามมาตรฐานที+ดีที+ถกู กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ น
• บุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หาร นโยบายในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จะถูกกําหนดโดย
คณะผู้บริ หารซึ+งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที+ในระดับบริ หารจํ านวน L ท่าน เพื+อให้ มั+นใจได้ ว่าการ
วางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ ถกู ผูกขาดโดยบุคคลเพียงคนเดียว
หรื อกลุม่ บุคคลเดียว
• ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง คณะกรรมการต้ องออกจากตําแหน่ง N ใน > หรื อจํานวนใกล้
ที+สุดกับส่วน N ใน > ของจํ านวนคณะกรรมการทังหมด โดยในปี แรกและปี ที+สองภายหลังจด
ทะเบียนบริ ษัทให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการผู้ที+อยู่ในตําแหน่ง
นานที+สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในรายงานประจําปี
• คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้ มกี ารเปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้
ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี
• เพื+ อ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุลอํ า นาจในการบริ หาร คณะกรรมการจึง ได้ กํ า หนดอํ า นาจของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ (ประธานเจ้ าหน้ าที+บริ หาร) ไว้ อย่างชัดเจน โดยตําแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการการผู้จดั การของบริ ษัท มิได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน
• คณะกรรมการบริ ษัท ได้ คดั เลือกกรรมการอิสระ ที+มิได้ เป็ นพนักงานของบริ ษัท เพื+อดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
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•

บริ ษัทมี ประธานเจ้ า หน้ าที+ การเงิ นเป็ นเลขานุการประจํ าบริ ษัทซึ+งทําหน้ าที+ให้ คําแนะนําด้ า น
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที+คณะกรรมการต้ องทราบ และต้ องปฏิบตั ิตาม

2. กรรมการชุดย่ อย
•

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ+งประกอบไปด้ วย กรรมการที+มีความเป็ นอิสระจํานวน > ท่าน โดยกรรมการทัง >
ท่านดังกล่าว มิได้ มีตําแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที+บริ หาร หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษัท เพื+อช่วยในการ
กํากับดูแลกิจการ

3. บทบาท หน้ าที( และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
•

•

•

•

•

คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที+พิจารณา ให้ ความเห็น และเสนอแนะเกี+ยวกับการดําเนินงานใน
เรื+ องที+สําคัญของบริ ษัท รวมถึงการควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินงานได้ โดยบรรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ที+ได้ กําหนดไว้
คณะกรรมการยึด ถื อข้ อ พึงปฏิ บัติเ กี+ ยวกับจรรยาบรรณเป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้ า ที+ตาม
ภารกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยความซื+อสัตย์ สุจริ ต อย่างมีจริ ยธรรม และคุณธรรม เพื+อให้ บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ที+กําหนดไว้
บริ ษัท มีนโยบายที+จะหลีกเลีย+ งมิให้ เกิดรายการทีเ+ กี+ยวโยงกัน หรื อรายการที+ก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามกรณีที+เกิดรายการทีเ+ กี+ยวโยงกัน บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้
หน่วยงานที+เกี+ยวข้ องรวบรวมข้ อมูลที+เกี+ยวกับรายการเกี+ยวโยงกันดังกล่าว ก่อนทีจ+ ะนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อพิจารณาให้ ความเห็น และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเพื+อพิจารณาอนุมตั ิ โดยผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทํารายการใดๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียง
อนุมตั ิทํารายการนันๆ ทังนีเพือ+ ให้ เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินทีจ+ ะ
ปรากฎในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีที+
ได้ รับการรับรองทัว+ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทเี+ หมาะสม และมีการปฏิบตั ิอย่าง
สมํ+าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง รวมทังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที+สาํ คัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทมีการควบคุม ดูแลการดําเนินงานในด้ านการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษัท โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่
o การสอบทานระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน
o ดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง
ว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายที+
เกี+ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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o พิจารณาคัดเลือกแต่งตังผู้ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจัด ทํารายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
4. การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึง+ กําหนดให้ ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ อย่าง
น้ อย > เดือนต่อครัง คณะกรรมการกําหนดให้ มีการประชุมล่วงหน้ า และมีการนัดหมายประชุม
พิเศษเพิ+มเติมตามความจําเป็ น โดยในปี <==> มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน ? ครัง
ทุกครังที+บริ ษัทฯ จัดให้ มกี ารประชุมคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้
กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้ า
พร้ อมทังจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่
กรรมการทุกท่าน โดยในการประชุมแต่ละครัง กรรมการแต่ละท่านสามารถทีจ+ ะแสดงความคิดเห็น
ต่อที+ประชุมได้ อย่างมีอิสระ และมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุม
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยหนึง+ ครังต่อ > เดือน
โดยในปี <==> มีการประชุมทังสิน D ครัง โดยมีผ้ ตู รวจสอบภายในทําหน้ าที+เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทํารายงานการประชุม ซึง+ ในการประชุมแต่ละครัง เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังจัดส่งวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ เมื+อมีวาระทีจ+ ะต้ อว
พิจารณางบการเงินในการประชุมกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
และประธานเจ้ าหน้ าทีก+ ารเงินเข้ าร่วมประชุม เพื+อให้ ความเห็นต่องบการเงิน
•

5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
•

บริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณา
อย่างรอบคอบ และได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส
โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที+จะดึงดูดและรักษากรรมการที+
มีคณ
ุ สมบัติที+ต้องการ ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที+ในระดับบริ หารเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที+คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด ซึง+ เชื+อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และผล
การปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที+บริ หารแต่ละท่าน รวมทังผลการประกอบการของบริ ษัทฯ มา
ประกอบการพิจารณา

6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริ หาร
•

คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มกี ารฝึ กอบรม
และให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี+ยวข้ องในระบบการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท อันได้ แก่ ผู้บริ หาร, เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื+อให้ มี
การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื+อง เช่น การส่งบุคคลที+เกี+ยวข้ องเข้ าอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที+ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสมาคมทีเ+ กี+ยวข้ องได้ จดั ขึน เป็ นต้ น

.2 บุคลากร
.2.

กรณีพิพาท
-ไม่มี0
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.2..

จํานวนพนักงาน
ณ วันที+ >N ธันวาคม <==> บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทังหมด
363 คน คิดเป็ นพนักงานประจําทังสิน >wD คน และพนักงานชัว+ คราวทังสิน Nw คน
ดังต่อไปนี
-บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) มีพนักงานประจําทังสิน N=w คน
และพนักงานชัว+ คราวรวมทังสิน Nw คน
-บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิน ND? คน
-บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิน <? คน
-บริ ษัท เวิคร์ แมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด มีพนักงานประจําทังสิน L คน
- บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั+ เทคโนโลยี จํากัด มีพนักงานประจําทังสิน >w คน
- บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตีวัน จํากัด มีพนักงานประจําทังสิน a คน

8.6.3

ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนของพนักงานตามข้ อ w.?.< ในรอบปี <==> ประกอบด้ วย เงินเดือน
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ รวมเป็ นเงินทังสิน N?w.L< ล้ านบาท

8.6.4

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทฯ
มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ
การรักษาบุคลากรทีม+ ีความรู้
ความสามารถให้ อยูร่ ่วมงานกับ องค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี
•บริ ษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ ตามความเหมาะสม
•มีการจัดอบรมเมื+อเริ+ มแรกเข้ าทํางานเพื+อเป็ นการสร้ างความเข้ าใจและคุ้นเคย
ต่องานก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง
•บริ ษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทังในและนอกประเทศอย่างสมํา+ เสมอ
เพื+อเป็ นการสร้ างเสริ มความเข้ าใจ และเพิม+ ประสบการณ์ของพนักงานเกี+ยวกับ
ธุรกิจการบริ หารการจัดงานประเภทต่างๆ
•บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนทีเ+ หมาะสมตามความรู้ความสามารถ
สําหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปี จะขึนอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็ นสําคัญ

.2.0

มาตรการการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยการระมัดระวังข้ อมูลในงบการเงิน ไม่ให้ ผ้ ู
ที+ไม่มีสว่ นเกี+ยวข้ องกับงบการเงินทราบข้ อมูลก่อนการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และ บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการ
และผู้บริ หารรับทราบถึงแนวทางที+เหมาะสม เกี+ยวกับการซือขายหุ้นในช่วงที+มีการเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการ
ซือขายหุ้นในช่วง N เดือนก่อนการเผยแพร่และ N อาทิตย์หลังการเผยแพร่งบการเงิน
00

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ได้ ประชุมพิจารณาประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายของ
บริ ษัทฯ ด้ วยตัวเอง สรุปได้ วา่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 ด้ าน อันได้ แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสีย0 ง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือ0 สาร
ข้ อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าโดยรวม บริ ษัทฯมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายในที0จะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการที0ผ้ บู ริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ เช่น มีการกําหนด
อํานาจอนุมตั ิสงั0 การ มีการจัดทําระเบียบการปฏิบตั ิงานทีเ0 ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที0ทาํ
ให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจ ตามกฏหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันสมควร สําหรับการ
ควบคุมภายในในหัวข้ ออื0นๆของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าบริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที0เพียงพอแล้ วเช่นกัน
(รายละเอียดเกี0ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

56
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รายการระหว่ างกัน
รายชือกิจการทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ ร้อยละ
ชือบริ ษัท
บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์

ขึนไป

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริ การอุปกรณ์ สําหรั บการจัดงาน

ชนิดของหุ้น จํานวนหุ้นทีถือ(หุ้น) สัดส่ วนการถือ หุ้น(%)
หุ้นสามัญ

1,349,991

99.99

แสดงและการนําเสนอ
บจก. ดิอายส์

ให้ บริ การจัดทําสื*อสําหรั บการนําเสนอ

หุ้นสามัญ

149,918

99.95

บจก. ซี-เม็กซ์ เอ็ก ซิบชิ ั*น

ออกแบบก่ อสร้ าง ตกแต่งงานแสดงสินค้ า

หุ้นสามัญ

27,000

90.00

และงานนิทรรศการ
บจก.เอ็ม เทอร์ ตี 5 วัน

ให้ บริ การด้ านดนตรี และจัดการศิลปิ น

หุ้นสามัญ

11,000

55.00

บจก.แม็กซ์ เอฟโวลูชั*น

ให้ บริ การอุปกรณ์ สําหรั บการจัดงาน

หุ้นสามัญ

0

0.00

หุ้นสามัญ

20,000

40.00

(ถื อหุ้นโดย บจก.พีเอ็ม เซ็นเตอร์ ) แสดงและการนําเสนอ
บจก.เอ็กซ์โปซิชั*น เทคโนโลยี

ให้ บริ การติดตั 5งอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ระบบสาธารณู ปโภคในการจัดกิ จกรรม

กิ จการร่ วมค้ าดรี มบอกซ์ และ

จัดการแสดงละครเพลง

50.00

ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์

รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันกับบุคคลอื*นที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อมูลระหว่างกันรวมทังมู
5 ลค่า
ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินใน
หัวข้ อ 4
การทํารายการระหว่างกันนี 5 เป็ นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็ นราคาที*ตกลงร่วมกันและเป็ นไปตามราคา
ตลาดที*เหมาะสม

ขันตอนการอนุมัตเิ ข้ าทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยจะทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ก็ตอ่ เมื*อ
ได้ รับ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที*ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทํารายการ ทังนี
5 5ขึ 5นกับขนาดรายการตามที*ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด อย่างไรก็ตามรายการที*กรรมการหรื อบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื*นใดกับบริ ษัทให้ กรรมการซึง* มีสว่ นได้ เสียในเรื* องนันไม่
5 มีสทิ ธิออกเสียงหรื อ
ลงคะแนนในเรื* องนัน5
ทังนี
5 5ในการดําเนินการดังกล่าวจะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที*ทําให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจ
สามารถอนุมตั ิรายการที*ตน หรื อบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื*นใดกับบริ ษัทหรื อบริษัทย่อย
เว้ นแต่เป็ นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรื อได้ รับมติที*ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทที*กรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุม และได้ กรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ ว
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นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ที*อาจเกิดขึ 5นในอนาคต
ว่ามีความสมเหตุสมผลและได้ รับอนุมตั ิตามขันตอน
5
และของประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เปิ ดเผยข้ อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

0
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. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
. สรุ ปงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิ นเฉพาะบริษัท
ผลการดําเนินงาน:
รายได้ จากการให้ บริการ

2550

2551

2552

งบการเงิ นรวม
2553

2550

2551

2552

2553

529,571 557,403 495,857 572,829 683,232 791,798 741,410 869,574

รายได้ รวม

569,586 576,458 498,999 604,404 687,993 803,063 743,690 872,046

ต้ นทุนการให้ บริการ

446,032 514,894 412,670 474,136 540,656 665,074 606,476 668,658

กําไรขันต้
" น

83,539

42,508

83,187

98,693 142,576 126,724 134,934 200,916

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

65,296

63,475

56,573

62,595 129,170 132,294 114,880 132,993

4,770

8,811

10,525

11,624

ดอกเบี "ยจ่าย
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ฐานะทางการเงิน:
สิ นทรัพย์รวม

48,079 (10,722) (51,606) 48,617

5,488

11,718

(89) (14,039)

12,897

14,487

(5,603) 41,786

463,415 465,670 461,226 642,874 543,580 539,746 570,890 727,646

หนี "สิ นรวม

191,965 219,942 267,104 400,135 261,186 287,567 322,894 436,176

ส่ วนของผู้ ถือหุ้น

271,450 245,728 194,122 242,739 282,394 252,179 247,996 291,470

อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตรากําไรขันต้
" น(%)

15.77

7.63

16.78

17.22

20.87

16.00

18.20

23.11

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%)

3.44

-3.76

-7.98

11.82

1.96

-0.70

1.31

8.39

อัตรากําไรสุ ทธิ (%)

8.44

-1.86

-10.34

8.49

-0.01

-1.75

-0.75

4.81

18.43

-4.15

-23.47

22.25

-0.03

-5.25

-2.24

12.97

กําไรสุ ทธิ ต่อหุ้น(บาท)

0.32

-0.07

-0.34

0.32

0.00

-0.11

-0.06

0.25

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง(เท่า)

1.23

0.78

0.93

0.87

1.18

0.84

1.01

0.75

อัตราส่ วนหนี "สิ นต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น(เท่า)

0.71

0.90

1.38

1.65

0.92

1.14

1.30

1.50

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%)

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2550

2551

2552

งบการเงินรวม
2553

2550

2551

2552

2553

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง:
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)

1.23

0.78

0.93

0.75

1.18

0.84

1.01

0.87

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี "การค้ า(เท่า)

2.99

3.40

3.05

3.42

3.31

4.03

3.75

8.29

120.28 105.91 117.98 105.33 108.80

89.36

95.98

43.42

ระยะเวลาเก็ บหนี "เฉลี?ย(วัน)
อัตราส่ วนความสามารถในการหากําไร:
อัตรากํ าไรขั "นต้ น(%)

15.77

7.63

16.78

23.11

20.87

16.00

18.20

17.23

อัตรากํ าไรจากการดําเนินงาน(%)

3.44

-3.76

-7.98

7.81

1.96

-0.70

1.31

6.30

อัตรากํ าไรสุทธิ(%)

8.44

-1.86

-10.34

4.01

-0.01

-1.75

-0.75

8.04

18.43

-4.15

-23.47

12.97

-0.03

-5.25

-2.24

22.25

10.97

-2.31

-11.14

5.39

-0.02

-2.59

-1.01

8.80

1.30

1.24

1.08

1.34

1.37

1.48

1.34

1.09

0.71

0.90

1.38

1.50

0.92

1.14

1.30

1.65

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย(เท่
" า)

12.21

-0.22

-3.46

4.86

3.31

0.49

1.05

5.82

อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%)

31.25

-

-

-

-

-

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:
อัตราตอบแทนจากสินทรั พย์(%)
อัตราการหมุนเวีย นของสินทรั พย์(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน:
อัตราส่วนหนีส" ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)

80.00

63.00

$%

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

.0 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
( ก ) ผลการดําเนินงาน
ถึงแม่วา่ ในช่วง B เดือนแรกกลุม่ บริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากความวุน่ วายทางการเมืองอย่างเห็นได้ ชดั
โดยเฉพาะธุรกิจบริ การจัดงาน ซึง? มีรายได้ ลดลงจากปี FGGF ป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามในภาพรวมของทังปี
" กลุม่
บริ ษัทฯ สามารถทํารายได้ ได้ ตามเป้าหมายทํา? หนดไว้ อันเนื?องมาจากรายได้ ที?มีเข้ ามาเป็ นจํานวนมากในไตรมาสที? H
อีกทัง" กลุม่ บริษัทฯ สามารถบริ หารจัดการต้ นทุนบริ การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
" นมีอตั ราสูงขึ "น
เมื?อเทียบกับปี ที?ผา่ นมา
รายได้
ปี FGGI กลุม่ บริษัฯ มีรายได้ รวม JBKB.K ล้ านบาท เพิ?มขึ "นจากปี FGGF จํานวน LFJ.F ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ LM.I การเพิ?มขึ "นส่วนหนึง? เป็ นผลมาจากนโยบายทางการตลาดในเชิงรุก โดยเจาะกลุม่ ลุกค้ าในทุกภาคส่วน และปั จจัย
ทางการเมืองที?เริ?มคลายตัวในไตรมาสที? H ของปี
รายได้ จากการให้ บริ การจัดงาน เป็ นรายได้ ที?สงู ที?สดุ ของกลุม่ บริษัทฯ มีจํานวนทังสิ
" "น GMF.J ล้ านบาท เพิ?มขึ "น
จากปี FGGF จํานวน MM ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ LG.G รายได้ จากการให้ เช่าอุปกรณ์เป็ นรายได้ ที?รองลงมาของกลุม่
บริ ษัทฯ โดยมีรายได้ ทงสิ
ั " "น FLG.L ล้ านบาท เพิ?มขึ "น จากปี FGGF จํานวน GI.M ล้ านบาท หรื อร้ อยละ II.I การเพิ?มขึ "นเป็ นผล
มาจากการขยายฐานลูกค้ า และการลงทุนในธุรกิจติดตังอุ
" ปกรณ์ถาวร
รายได้ ลาํ ดับถัดมาของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นรายได้ จากการให้ บริ การด้ านการผลิตสือ? สําหรับนําเสนอ มีรายได้
จํานวน II.H ล้ านบาท เพิม? ขึ "นจากปี FGGF จํานวน LL.M ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ GH รายได้ ของปี FGGI เป็ นรายได้ ใน
ระดับปรกติ (เนื?องจากปี FGGF เป็ นปี ที?บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากหลายปั จจัย)
การเพิม? ขึ "นของรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทฯ โดยหลักมาจากธุรกิจการบริ การจัดงาน ซึง? มีรายได้ ทงสิ
ั " "น เฉพาะไตรมาส
ที? H จํานวน FBJ ล้ านบาท รายที?สงู นี "มีสาเหตุมาจาก การชะลอตัวในการจัดงานของทังภาครั
"
ฐและเอกชนใน I ไตรมาสแรก
ของปี
ต้ นทุนการให้ บริการ
ในปี FGGI กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนบริ การทังสิ
" "น KKJ.K ล้ านบาท หรื อติดเป็ นร้ อยละ MK.B ของรายได้ ในปี FGGF
กลุม่ บริ ษัทฯ มีต้นทุนทังสิ
" "น KPK.G ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ JL.J อัตราต้ นทุนมื?อเทียบกับรายได้ อยูใ่ นระดับตํา? กว่าปี
FGGF เนื?องจาก รายได้ ที?สงู ขึ "นและการบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรากําไรขันต้
" นของกลุม่ บริ ษัทฯ อยูท่ ี?ร้อยละ FI.L โดยปี FGGF อยูท่ ี?ร้อยละLJ.F
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในปี FGGI กลุม่ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารทังสิ
" "น LII ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ LG.I ของรายได้
ขณะที?ปี FGGF มีคา่ ใช้ จา่ ยจํานวน LLH.B ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ LG.G ของรายได้ พิจารณาจากจํานวนเงินที?สงู ขึ "น
เนื?องจาก ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายที?สงู ขึ "น และต้ นทุนของบุคคลากรที?สงู ขึ "น ต้ นทุนดังกล่าว ผันแปรโดยตรงกับ
รายได้ ที?เพิ?มขึ "น
$

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

ในส่วนของบริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) มีคา่ ใช้ จา่ ยขายและบริ หารจํานวน KF.K ล้ านบาท ในขณะ
ที? FGGF มีจํานวน GK.K ล้ านบาท การเพิ?มขึ "นเกิดจากค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่ายบางประเภท และค่าเสือ? มราคาจากการลงทุนใน
สินทรัพย์
กําไรสุทธิ
ในปี FGGI กลุม่ บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ HL.J ล้ านบาท ขณะที?ปี FGGF ขาดทุน G.K ล้ านบาท การเพิ?มขึ "นของกําไรเป็ น
ผลมาจากรายได้ ของกลุม่ ทีเ? พิ?มขึ "นจากปี FGGI คิดเป็ นร้ อยละ LM ความสามารถในการบริ หารจัดการต้ นทุนบริ การได้ ดี
ส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
" นเพิม? ขึ "นจากร้ อยละ LJ.F ในปี FGGF เป็ นร้ อยละ FI.L ในปี FGGI นอกจากนี "กิจการยังควบคุม
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร และบริ หารจัดการเก็บเงินจากลูกหนี "ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของ บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) มีกําไรสุทธิทงสิ
ั " "น HJ.K ล้ านบาท ในจํานวนนี " IP.F ล้ าน
บาทเป็ นเงินปั นผลรับจากบริษัทในเครื อ

( ข ) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที? IL ธ.ค. FGGI กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม MFM.K ล้ านบาท แบ่งเป็ น สินทรัพย์หมุนเวียน IPK.P ล้ านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน HFL.K ล้ านบาท เมื?อเปรี ยบเทียบกับ ณ IL ธ.ค. FGGF กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ทงสิ
ั " "น
GMP.B ล้ านบาท เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน FMG.F ล้ านบาท
การเพิม? ขึ "นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเกิดจากลูกหนี "การค้ าภาครัฐรายหนึง? ค้ างชําระเงินเป็ นจํานวน LFJ.G ล้ าน
บาท ตังแต่
" ปี FGGF
หนี "สิน
ณ IL ธ.ค. FGGI กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี "สินทังสิ
" "น HIK.F ล้ านบาท ขณะที?สิ "นสุดปี FGGF กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี "สินรวม
IFF.B ล้ านบาท การเพิม? ขึ "นดังกล่าว เป็ นการเพิม? ขึ "นของหนี "สินหมุนเวียนของ บริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
เนื?องจาก บริ ษัทฯ รับงานที?มีขนาดใหญ่ในไตรมาสที? H หลายงาน ส่งผลให้ ยอดเจ้ าหนี "การค้ าเพิม? สูงขึ "น และเงินกู้ยืมระยะสัน"
เพิ?มสูงขึ "น เพื?อเสริ มสภาพคล่อง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที? IL ธ.ค. FGGI กลุม่ บริษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม FBL.G ล้ านบาท ณ วันที? IL ธ.ค. FGGF กลุม่ บริ ษัทฯ มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม FHJ ล้ านบาท การเพิม? ขึ "นเป็ นผลมาจากกําไรสุทธิของปี
สภาพคล่อง
ในปี FGGI กลุม่ บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี "
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน IF.F ล้ านบาท
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน GM.K ล้ านบาท ซึง? ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพิ?มเติมในสินทรัพย์
ถาวร
$0

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9.8 ล้ านบาท ซึง? เป็ นผลจากการกู้ยืมเงินระยะสัน"
โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผุ้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที? IL ธ.ค. FGGI เท่ากับ L.G เท่า เพิม? ขึ "นจากปี FGGF
ซึง? มีอตั ราส่วนอยูท่ ี? L.I เท่า การเพิ?มขึ "นดังกล่าวเป็ นผลมาจาก การเพิ?มขึ "นของเจ้ าหนี "การค้ า และเงินกู้ยืมระยะสัน" เนื?องจาก
ในไตรมาสสุดท้ ายของปี บริ ษัทฯ มีงานใหญ่เกิดขึ "นหลายงาน จึงจําเป็ นต้ องหาแหล่งเงินทุนเพื?อเสริ มสภาพคล่อง

.3 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ใช้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็ นผู้สอบบัญชี โดยข้ อมูลเกี?ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีในปี FGGH เป็ นดังนี "

ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2554

ปี 2553

เพิ?มขึ "น / ลดลง
บาท

%

ค่าสอบบัญชี

630,000

610,000

20,000

3.17%

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย

420,000

410,000

10,000

2.38%

ค่าบริ การอื?น

ไม่มี

ไม่มี
30,000

1.92%

รวม

1,040,000

1,020,000

$3
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12. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
-ไม่ม-ี

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอ
รับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื)นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที)ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสําคัญ นอกจากนี บริ ษัทขอรับรองว่า
(1)
งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี)ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที)ดี เพื)อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วน
ที)เป็ นสาระสําคัญทังของบริษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วรวมทังควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที)ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที) 78 กุมภาพันธ์ 7;;8 ต่อผู้สอบบัญชี
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว
ซึง) ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลีย) นแปลงที)สาํ คัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี เพื)อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที)บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั) เป็ นผู้ลงลายมือชื)อกํากับเอกสารนีไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื)อ
ของ นายวีรบูลย์ เรื องศรีมนั) กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที)บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชือ

กรรมการผู้มีอาํ นาจ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
ชือ
ผู้รับมอบอํานาจ

นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั)

ตําแหน่ ง

ประธานเจ้ าหน้ าที)บริ หาร
ตําแหน่ ง
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน

ลายมือชือ

…………………………..
ลายมือชือ
…………………………..
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บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.1 ข้ อมูลรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ และบริษทั ย่ อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
ชือ-สกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่ วนการ ความสัมพันธ์
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ถือหุ้นใน ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท
ระหว่ าง
(ณ วันที 16 กรรมการและ
มี. ค. 2553) ผู้บริ หาร
1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
53 - MA Corporate Political and
0.10 %
2546-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และ กรรมการ บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
ประธานกรรมการ
Communication, Fairfield University,
ตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ
USA
2543-ปั จจุบนั ทีBปรึกษาฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ
สํานักพระราชวัง
- DAP 7/9::;
2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
50 - ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต
3.74%
คูส่ มรส
2551–ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอ็กโปซิชนัB เทคโนโลยี
ประธานเจ้ าหน้ าทีBบริ หาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าทีBบริ หาร
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
และกรรมการ
- DAP 10/2004
2548-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์
2546-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
2529-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
3. นางสุรีย์ คุณาวงศ์
50 - ปริ ญญาตรี พยาบาลศาสตร์ บณ
ั ฑิต
8.02 %
คูส่ มรส
2551–ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท เอ็กโปซิชนัB เทคโนโลยี
กรรมการ
คณะพยาบาลศาตร์
2533-ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548-ปั จจุบนั กรรมการ
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์
- DAP 10/2004
2546-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
2529-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
59 - ปริ ญญาโทด้ านการจัดการสถาบัน
2546-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บัณฑิตบริ หารธุรกิจ(ศศินทร์ )
2551-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี e จํากัด
- DAPb/9::;
2550-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริ หารสินทรัพย์ ท่าเรื อดอนสัก- ACP9/9::;
สมุย
- DCP cb/9::9
2550-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเท็ค
9d;b-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์ จนู พาร์ ทอินดัสตรี e
2544-ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศุภาลัย
2543-ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บจก.จัดหางาน เดอะบิลเลียB น โซลูชนัB

บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล

อายุ

5. นายจุมพล รอดคําดี
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
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6. นางสาวอุษณี เกิดพึงB บุญประชา
กรรมการ

49

b. นายพิเชษฐ ตุรงคินานนท์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีBบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ และ
กรรมการบริ หาร
8. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนัB
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

42

10. นางสาวปณิธดา คล้ ายมณี
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร
11. นางสาวรุ่งอรุ โนทัย ศรัยกิจ
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร

op

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MS Broadcast-Journalism, Boston
University, USA
- DAP 7/9::;
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- DAP 9/2004
- ปริ ญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท Master in Business

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท
(ณ วันที 16
มี. ค. 2553)
0.06%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ช่ วงเวลา
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
2546-ปั จจุบนั

2.33 %

พีBน้อง

0.07%

-

-

-

Administrative (Finance),

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42

43

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
ออกแบบประยุกต์ศลิ ป์
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ปริ ญญาโท MA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

0.006%

-

0.006 %

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
Art & Culture Consultant
รองอธิการบดี
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

รองประธานเจ้ าหน้ าทีB
บริ หาร
2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2548-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
9d52–ปั จจุบนั ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
9ddc - 9dd9 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
9d;d – 9d51 Financial Controller
2551-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2537- 2551
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

บริ ษัท HAVI Food (Thailand) จํากัด
บริ ษัท Givaudan (Thailand) จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

2552-ปั จจุบนั
2536 - 9dd9

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

9d;7-ปั จจุบนั
2546-2549
2546-ปั จจุบนั
2536-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

รองกรรมการบริ หาร
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บริ ษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

=

บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล

12. นางสาวกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร
13. นางสาวศุภนีวรรณ ทันจิตต์
กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการบริ หาร

อายุ

39

37

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี วรสารศาสตร์ และ
สือB สารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท ภาษาอังกฤษเพืBอการสือB สาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท

100 หุ้น

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

:.::o%

-

ช่ วงเวลา

2551-ปั จจุบนั
9dd: – 9ddc
2543-2550
2551-ปั จจุบนั
9dd: – 9ddc
2545-2550

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชือหน่ วยงาน/ประเภทธุรกิจ

กรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการหน่วยธุรกิจ

บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด
บมจ. ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด

>

บริ ษัท ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.2 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่ อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553
บมจ.ซีเอ็ม
ออร์ กาไน
เซอร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
นางสุรีย์ คุณาวงศ์
นางสาวสุวลี เลิศตระกูล
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

1

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
วันที& 8 กุมภาพันธ์ )**4

แบบประเมินนีจ, ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ&งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกีย& วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที& 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที ดีซึงเป็ นรากฐานทีสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ผล ดังนั,น จึ งมีความจําเป็ นทีต้องสร้างสภาวะหรื อปั จจัยต่าง ๆ ซึ งเอื,อให้ระบบการ
ควบคุ มภายในดํา เนิ นไปได้ตามที บริ ษ ทั มุ่ งหวัง เป็ นการสร้ า งบรรยากาศการควบคุ มเพื อส่ งเสริ มให้ทุ กคนในบริ ษ ทั
ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุ มภายใน เช่ น การที ฝ่ ายบริ หารให้ความสําคัญต่ อความซื อสัตย์สุจริ ตและ
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าทีอย่างชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ิทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น

1.1
คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จทีชัดเจนและวัดผลได้ เพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างชัดเจนที สามารถวัดผลได้ โดยที มผูบ้ ริ หารจะกําหนดนโยบาย
ร่ วมกัน และมอบหมายให้ผบู ้ ริ หารในแต่ละหน่ วยงานหารื อร่ วมกันในหมู่พนักงานภายใต้สังกัดของตนถึงวิธีการในทาง
ปฏิบตั ิเพือให้ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีตั,งไว้ ซึ งผูบ้ ริ หารในแต่ละหน่วยงานมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจได้เองตามความ
เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯจะมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสมําเสมอ
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิ งานแล้วว่า การตั,งเป้ าหมายได้ดาํ เนิ นการอย่างรอบคอบ และได้
พิ จารณาถึ งความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที กํา หนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิงจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่
พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะ
ทีอาจนําไปสู่ การกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตั,งเป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทําให้เกิ ด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
a ใช่
ไม่ใช่
ที มผูบ้ ริ หารจะพิ จารณาถึ งความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที ตั,งไว้น, ันๆ ก่ อนแจ้งแก่ พนักงานเพื อนําไปยึดถื อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตนในทุกเดือน เพือให้แน่ใจได้ว่าเป้ าหมายทีตั,งไว้
นั,นสามารถปฏิ บตั ิ ตามได้จริ ง และไม่ก่อให้เกิดช่องทางในกระทําอันมิชอบใดๆ เพียงเพือให้มีผลงานบรรลุตามเป้ าหมาย
ทีตั,งไว้น, นั ๆ
1.3 บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรทีช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
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บริ ษทั ฯ มีการจัดทําแผนผังองค์กร และกําหนดหน้าที ความรับผิดชอบของพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่ง
โครงสร้างการบริ หารงานอย่างชัดเจนและมีการกระจายหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่แต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนมีการจัดประชุมทุกหน่วยงานเพือชี,แจงปั ญหา และสรุ ปรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบเป็ นประจําทุกเดือน
1.4 บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนใน
ลักษณะทีอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั,งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น
หรื อไม่
a มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯได้มีการจัดทําจรรยาบรรณและระเบียบข้อปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯมีนโยบายที
ให้ความสําคัญกับความมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทั,งมีการดําเนิ นการอย่างต่อเนื องในการสอดแทรกจริ ยธรรมกับ
การดําเนินงาน อีกทั,งบริ ษทั ฯยังมีการกําหนดบทลงโทษทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกรณี ทีพนักงาน หรื อผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตน
ในลักษณะทีก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯอย่างชัดเจน
1.5 บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื, อ และการ
บริ หารทัวไปทีรัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดขอบเขต และอํานาจดําเนินการตลอดจนวงเงินในการอนุมตั ิของผูท้ ีเกียวข้องไว้อย่างชัดเจน และ
มีความเป็ นอิสระต่อกัน ในบางระบบงาน
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพือประโยชน์ของบริ ษทั ใน
ระยะยาว ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ เน้นการผลิตผลงานทีมีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ อาจพิจารณาได้จากความสามารถ
ของบริ ษทั ฯในการรักษาความสัมพันธ์ทีดีอย่างต่อเนืองในระยะยาวกับลูกค้าส่ วนใหญ่ได้

74

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที& 2 การบริหารความเสี& ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อมดําเนินการอยูท่ ่ามกลางความเสี ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี ยง
อาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื อสัตย์ และจริ ยธรรม บริ ษทั ขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทําให้ระบบงาน
ไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกํากับดูแลไม่ทวถึ
ั ง เป็ นต้น และปั จจัยภายนอก เช่ น การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี หรื อ
พฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ทําให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน, ี การทีจะนําพาให้บริ ษทั รอดพ้น
จากอันตรายทีเกิดจากความเสี ยง ดังกล่าวได้น, นั ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องดําเนินการต่อไปนี,อย่างสมําเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี ยงทีบริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี ยงนั,น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสทีความเสี ยงนั,น ๆ จะเกิดขึ,น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือลดความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสมําเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างทีเป็ นปั จจัยความเสี ยงทั,งทีมา
จากภายนอกและภายใน ซึ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
a มี
ไม่มี
แม้ว่าบริ ษทั จะไม่มีการจัดตั,งคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง แต่บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมทั,งในระดับผูบ้ ริ หาร
และระดับปฏิ บตั ิ การอย่างสมําเสมอ และต่ อเนื องทุ กเดื อน เพื อสรุ ปผลการดําเนิ นงานและวิเคราะห์ถึงปั ญหาที เกิ ดขึ, น
ในช่วงเดือนทีผ่านมา พร้อมทั,งประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทัวไป และประเมินความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึ,นต่อไปในอนาคต
2.2 บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจะทําให้ปัจจัยทีเป็ นความเสี ยงนั,นเกิดขึ,น
a มี
ไม่มี
มีท, งั ในส่ วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีข, นั ตอนการจัดประชุมตามทีกล่าวแล้วตามข้อ 2.1
2.3 บริ ษทั กําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี ยง รวมทั,งมาตรการในการลด
ความเสี ยงเหล่านั,น ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
ในการประชุ มผูบ้ ริ หารในแต่ละเดื อนนั,น จะมี การมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ หน่ วยงานที เกี ยวข้องในการ
ดําเนินงานเพือลดความเสี ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องรายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานตามกําหนด
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2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทีเกียวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี ยงทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานทีเกียวข้องจะต้องแจ้งให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาของตนรับทราบ และปฎิบตั ิตามมาตรการ
ดังกล่าว
2.5 บริ ษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี ยงทีกําหนดไว้ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
มีการติดตามโดยการทีแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฎิบตั ิงานตามแผนงานทีกําหนดในทีประชุมทีจัดขึ, น
ทุกเดือน
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ส่ วนที& 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญเพือให้บริ ษทั มันใจว่าแนวทางทีฝ่ ายบริ หาร
กําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจ และระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าทีทีอาจเอื,อให้เกิดการกระทําทีทุจริ ตออกจากกัน
(3) มี การกําหนดขั,นตอน และวิธีการทํา ธุ รกรรมกับ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพือให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้อง

3.1 บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
จากการสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในทีจะสามารถป้ องกันทรัพย์สินอันเกิ ด
จากการที ผูบ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอาํ นาจ บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทําคู่มืออํานาจดําเนิ นการเป็ นลายลักษณ์
อักษรซึ งมีการกําหนดวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี, ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึ งกัน
และกันใช่หรื อไม่ (1) หน้าทีอนุมตั ิ (2) หน้าทีบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าทีในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้แบ่งแยกหน้าทีในการอนุมตั ิ, หน้าทีในการบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีในการจัดเก็บ
ทรัพย์สินออกจากกัน ทั,งนี,เพือให้เกิดการคานอํานาจกัน และเป็ นการตรวจสอบซึ งกันและกัน
3.3 ในกรณี ทีบริ ษทั มีการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษทั มี
มาตรการทีรัดกุมเพือติดตามให้การทําธุรกรรมนั,นต้องผ่านขั,นตอนการอนุมตั ิทีกําหนด ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
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การกระทําธุ รกรรมดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อคณะประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือทําการอนุมตั ิ โดยบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสัง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด
3.4 ในกรณี ที มี ก ารทํา ธุ ร กรรมตาม 3.3 การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ ธุ ร กรรมนั,น ได้ก ระทํา โดยผูท้ ี ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ใน
ธุรกรรมนั,นเท่านั,นใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
การพิจารณาอนุมตั ิรายการเกียวโยงดังกล่าว กรรมการผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม จะไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
3.5 ในกรณี ทีมีการทําธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั,น ได้คาํ นึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
ในการพิจารณาขั,นตอนการอนุ มตั ิ รายการ จะต้องมีการจัดจัดทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยละเอียด ก่อนจัดให้มีการ
ประชุ ม เพื อหาข้อ สรุ ป ในการพิ จารณา เพื อให้เ กิ ด ประโยชน์สุ งสุ ด แก่ บ ริ ษ ัท ฯ และถูก ต้อ งตามหลัก ปฏิ บ ัติ ที ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
3.6 ในกรณี ทีได้มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผูท้ ีเกียวข้องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทําสัญญา
ซื, อขายสิ นค้า การให้กยู้ ืม การคํ,าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพัน
บริ ษทั หรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี,ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ฝ่ายบัญชี และการเงินทําหน้าทีในการติ ดตามว่าคู่สัญญาได้มีการปฎิ บตั ิตามเงือนไขทีได้ตกลงกัน
ไว้ ตลอดระยะเวลาที มี ผลผูกพันกับบริ ษทั ฯ อนึ ง หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ นหน่ วยงานที คอยตรวจสอบความ
ถูกต้องของธุรกรรมนั,นๆ อีกครั,ง เพือให้เกิดความโปร่ งใส
3.7 กรณี ทีบริ ษทั มีมาตรการเกียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี ทีผูท้ ีเกียวข้องดังกล่าว
นําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ยึดถือหลักปฏิบตั ิ ตามทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ โดยมีนโยบายไม่ให้ผเู ้ กี ยวข้องนํา
โอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัว
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3.8 ในกรณี ทีบริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมอย่างสมําเสมอ รวมทั,งมีการกําหนดทิ ศทางให้บุคคลที บริ ษทั แต่ งตั,งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั
ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยโดยมีกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั
ย่อย เพือทําการกําหนดนโยบายให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดําเนิ นธุ รกิจให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายทางธุ รกิจโดยรวมของ
กลุ่มบริ ษทั และสามารถดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยผลงานของแต่ละบริ ษทั
3.9 บริ ษทั มีมาตรการทีจะติดตามให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง หรื อไม่ ทั,งนี, เพือลดความ
เสี ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสี ยงของบริ ษทั
a มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั,งหน่วยงานนิติกรขึ,น เพือให้คาํ ปรึ กษาและดูแลเกียวกับข้อกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ให้ถกู ต้องตามทีกฏหมายกําหนด
3.10 ในกรณี ทีบริ ษทั เคยมีการกระทําทีฝ่ าฝื นกฎหมาย บริ ษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดการกระทําในลักษณะ
นั,นอีก หรื อไม่
มี
ไม่มี
a ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จอย่างระมัดระวัง เพือมิให้เกิ ดการกระทําที ขัดแย้งต่อข้อกฏหมายและระเบี ยบข้อบังคับ
ต่างๆ
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ส่ วนที& 4 ระบบสารสนเทศและการสื& อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ งของการปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็ นสําหรับกรรมการผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
หรื อผูท้ ีเกียวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื,นฐานทีมีขอ้ มูลทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทาง
การเงินหรื อข้อมูลอืน ดังนั,น การสื อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ีเกี ยวข้องจึงเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิงและเป็ นสิ งที จะช่ วยให้
เกิดความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อมูลทีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี,
(1) มีเนื,อหาทีจําเป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีดี

4.1

ในการเสนอเรื องให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษัท ได้จัด ให้ มี ข ้อ มู ล ที สํ า คัญ ต่ า ง ๆ อย่ า งเพี ย งพอเพื อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่ หรื อไม่ (ข้อมูลที สําคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอี ยดของเรื องที เสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น)
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุ มทุกครั,ง เพือให้การ
พิจารณาเป็ นไปอย่างรอบคอบและสมบูรณ์
4.2

กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั,นตําตามทีกฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
a ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลีย….7.…วัน
ไม่ใช่

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีทําให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าทีของกรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการ
ในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้วยกับเรื องทีเสนอพร้อมเหตุผลเป็ นต้น
a ใช่
ไม่ใช่
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การจัดประชุมกรรมการในแต่ละครั,ง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ บันทึกรายละเอียด
การซักถามหรื อข้อสังเกตในเรื องทีพิจารณาในทีประชุม และจัดทํารายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดตามควรทีทําให้ผู ้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้
4.4

บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชี ต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจาก
ผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่ องในเรื องนี, หรื อเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั,นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนด

4.5

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไปและ
เหมาะสมกับ ลัก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท โดยไม่ เ ลื อ กใช้น โยบายบัญ ชี ที ทํา ให้บ ริ ษ ัท แสดงผลประกอบการที
คลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง
a ใช่
ไม่ใช่

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไปและมีความ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั
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ส่ วนที& 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบริ ษทั จะดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ควรต้องติดตามอย่างสมําเสมอว่า มีการ
ปฏิบตั ิตามเป้ าหมายทีวางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนิ นอยู่อย่างต่อเนื อง และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป รวมทั,งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1

กรณี ทีบริ ษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร
ว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

บริ ษทั ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยไตรมาสละครั,งเพือประเมินผลงานว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายที
กําหนดไว้แต่แรกหรื อไม่ พร้อมจัดทําข้อมูลสรุ ปเชิ งเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ กับแผนงานทีวางไว้ โดย
ในการประชุมแต่ละครั,ง ทีประชุมจะพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการดําเนิ นงานในไตรมาสทีผ่านมา โดยในปี hiij
มีการประชุมทั,ง k ครั,ง อนึ ง บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีการประชุมผูบ้ ริ หารเป็ นประจําทุกเดื อน เพือพิจารณาผลประกอบการ
เป็ นรายเดื อน หากเกิ ดกรณี ทีผลงานตํากว่าเป้ าหมายที ตั,งไว้ ที ประชุ มจะพิจารณาร่ วมกันถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขเพื อ
ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ต่อไป ทั,งนี, เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานและเพือป้ องกันไม่ให้เหตุการณ์ใน
ลักษณะเดียวกันนั,นเกิดขึ,นอีกในอนาคต
5.2

กรณี ทีผลการดําเนินทีเกิดขึ,นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายทีกําหนดไว้ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขภายในระยะเวลาที
เหมาะสม ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

เมือที ประชุมได้พิจารณาหาสาเหตุทีก่อให้เกิดความแตกต่างนั,นแล้ว ทีประชุ มจะร่ วมกันเสนอวิธีการแก้ไขปั ญหา
เพือให้ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องได้ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามต่อไปได้ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม
5.3

บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้อย่างสมําเสมอใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

บริ ษทั ได้จดั ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิ
ตามระบบควบคุมภายใน โดยให้มีการตรวจสอบระบบงานหลักอย่างน้อยปี ละ l ครั,ง
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5.4

กรณี ที บริ ษ ัท มี ก ารตรวจสอบภายใน บริ ษ ัท ได้ก ํา หนดให้ก ารรายงานผลการตรวจสอบต้อ งรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

หน่ วยงานตรวจสอบภายในที จัด ตั,งนั,น ขึ, นตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ทั ฯ หากพบข้อ บกพร่ อ ง
เกียวกับการควบคุมภายในจะมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมพิจารณาโดยบรรจุไว้เป็ นวาระในการการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือดําเนินการแก้ไขต่อไป
5.5

เมือมีการตรวจพบข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือพิจารณาสังการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

บริ ษทั ฯ ไม่เคยพบข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ เช่น การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อการกระทําทีผิดปรกติอนั จะกระทบ
ต่อชือเสี ยง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอย่างมีนยั สําคัญ แต่หากพบข้อพกพร่ องดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบจะเป็ น
ผูร้ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาดําเนินการแก้ไขร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างทันท่วงที
5.6

บริ ษทั ต้องรายงานความคื บหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

บริ ษทั ฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละครั,ง
และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูร้ ายงานสรุ ปผลในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.7

บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ทุจริ ต หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิทีฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึ งอาจกระทบต่อชือเสี ยงและ
ฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
a ใช่
ไม่ใช่

กรณี ทีพบข้อบกพร่ องจากหน่ วยงาน ฝ่ ายบริ หารจะแจ้งต่อหน่ วยงานตรวจสอบ และหน่ วยงานตรวจสอบจะเป็ น
ผูร้ ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาดําเนินการแก้ไขร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างทันท่วงที
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี
คณะกรรมการบริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
"
"นคณะหนึ'ง ประกอบ
ไปด้ วยกรรมการอิสระซึ'งมิได้ ดํารงตําแหน่งทางการบริ หาร หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จํานวน - ท่าน ทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังมีรายนามต่อไปนี "
รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคําดี

เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์

เกตุพิทยา

เป็ นกรรมการตรวจสอบ

นายรัตนาวุธ

วัชโรทัย

เป็ นกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทัง" - ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านนิเทศศาสตร์ , การบริ หารธุรกิจ และการเงิน
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ แก่ นายวุฒิพนั ธ์ ธนะเมธานนท์
ในรอบบัญชีปี 9::3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที'ตามขอบเขตความรับผิดชอบที'คณะกรรมการได้ รับ
มอบหมายให้ กํากับดูแล ตามข้ อกําหนดที'ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่า
ด้ วย ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีประจําปี 9::-, การสอบทานให้ มีการ
กํากับดูแลกิจการที'ดีตามหลักบรรษัทภิบาล, การสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสม และกํากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิ ภาพ รวมทัง" พิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทกรณี การเกิ ดรายการที'เกี' ยวโยงกัน เพื'อให้
สอดคล้ องกับแนวปฎิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 9::3 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจํานวน K ครัง" และกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่วมประชุมร่วมร้ อยละ
L9 การประชุมในแต่ละครัง" จะประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี, ประธานเจ้ าหน้ าที'ฝ่ายการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุ ป
สาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที'ได้ ดงั นี "
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 9::3 ของบริ ษัท ซีเอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน)
และงบการเงินรวมของ CMO Group กับฝ่ ายบริ หาร โดยได้ มีการเชิญผู้สอบบัญชีมาประชุมและชี "แจงข้ อซักถาม
เกี' ย วกับ การจัด ทํ า งบการเงิ น ตามข้ อ กํ า หนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญ ชี ก่ อ นที' ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาให้ ความเห็นชอบว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานโดย
ถูกต้ องตามควร ตามหลักการบัญชีที'รับรองทัว' ไป และได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที'มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นแล้ ว เพื'อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนําส่งไปยังตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. พิ จ ารณาอนุมัติ แ ผนงานการตรวจสอบภายในประจํ า ปี ตลอดจนสอบทานการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงาน
ตรวจสอบในด้ านการดําเนินงาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทังให้
" ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
พิจารณารายงานต่าง ๆ เกี'ยวกับเรื' องการตรวจสอบภายใน ทังนี
" "เพื'อให้ บรั ษัทมีระบบการควบคุมภายในที'ดี
รวมทังให้
" เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดําเนินงานของบริ ษัทและสภาพแวดล้ อมที'เปลี'ยนไป เพื'อให้ บริ ษัท
ปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ กฎระเบี ย บ และกฎหมายที' เกี' ย วข้ อ งว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที'เกี'ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

บริ ษทั ซี เอ็ม ออร์ กาไนเซอร์ จํ ากัด (มหาชน)

4. สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที'ดี โดยได้ สง่ ตัวแทนเข้ าร่ วมอบรมสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื' องการกํากับดูแลกิจการที'ดี
5. ตรวจสอบและให้ ความเห็นชอบการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที'เกี'ยว
โยงกัน เพื'อให้ เป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. พิจารณาความเสี'ยงต่างๆ ที'อาจะเกิดขึ "นกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เพื'อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาความเสีย' งเหล่านัน" เพื'อหามาตรการป้องกันที'เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตัง" และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 9::4 ซึ'งจากการ
พิจารณาคุณสมับติของผู้สอบบัญชีแล้ ว พบว่ามีความถูกต้ องครบถ้ วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 9::K ได้ แก่ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยจะ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็น และเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที'ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัด ให้ มี ก ารบัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และได้ ร ายงานผลการประชุ ม ทุก ครั ง" ให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบ ทังนี
" "คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 9::- มีระบบการ
กํากับดูแลกิจการที'ดีตามหลักของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที'เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน
ไม่มีรายการที'เป็ นผลกระทบต่อบริ ษัทที'เป็ นสาระสําคัญ และได้ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
---------------------------------รองศาสตราจารย์จมุ พล รอดคําดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ

