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ข้อมูลสรุป  

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
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ส่วนที	 1  

 
1. ข้อมูลทั	วไป 
 
�.� ข้อมูลทั	วไปของบริษัท 

ชื	อบริษัท  : บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
(เปลี�ยนชื�อเมื�อวนัที� �  ธนัวาคม �##$) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  

: ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเ ทิงสาธารณะ งาน
นิทรรศการและแสดงสินค้า การจัดประชุมสมัมนา และการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและสง่เสริมการขาย 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว 
แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เลขทะเบียนบริษัท : =>=##  =$$?#> 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : >#=,===,===  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :   http://www.cmo-group.com 
โทรศัพท์ : 0-2559-0505, 0-2559-2070 (17 คูส่าย) 
โทรสาร    : 0-2559-2069 
 

 
�.; ข้อมูลทั	วไปของบริษัทย่อย 

 
ชื	อบริษัท  : บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจด้านให้บริการเชา่อปุกรณ์เพื�อการจดังานกิจกรรมตา่งๆ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 4/18-19 หมู่ที� 11 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 

10240 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 40854600046 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : >, #=,===  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :    http://www.pmcenter.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2?X>-X$== 
โทรสาร    : 0-2?X>-X$=> 
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ชื	อบริษัท : บริษัท ดิ อายส์ จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านการผลติสื�อเพื�อการนําเสนอ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1603 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105529020606 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 150,===  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :   http://www.theeyes.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2559-3437-8 
โทรสาร    : 0-2559-2629 
 
 
  
 
ชื	อบริษัท  : บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์  จํากดั 

(เปลี�ยนชื�อจาก บจ. ซีเมกซ์ เอ็กซบิิชั�น  เมื�อวนัที� >> ส.ค. �##�) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้าง ป้ายโฆษณา

และงานโครงสร้าง และ ตกแตง่พืน̂ที�สาํหรับงานแสดงสนิค้า หรืองาน
นิทรรศการ 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : 1471 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125710 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 30,===  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage :    http://www.wms.in.th  
โทรศัพท์ : 0-2559-2367 
โทรสาร    : 0-2559-2368 
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ชื	อบริษัท  : บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ̂วนั จํากดั 

(เปลี�ยนชื�อจาก บริษัท เอ ลิง̂ค์ จํากดั เมื�อวนัที� > ก.ค. # ) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจร

ตา่งๆ ทัง̂ในและตา่งประเทศ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : � /X= อาคารจี โครงการรอยลั ซติี ̂อเวนิว ซ.ศนูย์วิจยั-พระราม X  

ถ.พระราม X แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105550074281 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : �00,===  หุ้น 
Homepage : http://www.m31.co.th 
โทรศัพท์ : 0-�`$>-$>aa 
โทรสาร    : 0-�`$>-$?#? 
 
 
 
 
 
 
ชื	อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์โปซชิั�น เทคโนโลย ีจํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประเภทธุรกิจให้บริการด้านงานระบบสาธารณปูโภคที�เกี�ยวข้องกบัการจดั

งานทกุประเภท 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : สาํนกังานตัง̂อยูที่� 252 ซ.อยูเ่จริญ 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105542010406 
จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว : 50,===  หุ้น 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage : http://www.expotech.co.th 
โทรศัพท์ : 0-2691-6093-4 , 0-2691-7146 
โทรสาร    : 0-2276-3940 
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ชื	อบริษัท  : Bayon CM Organizer Co.,Ltd. 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  

: ประเภทธุรกิจให้บริการการจดังานแสดง การจดัประชมุ สมัมนาและ
นิทรรศการในประเทศกมัพชูา 

ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : No.3, Street 446, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, 
Phnom Penh City, Cambodia 

จาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้ว :  =,=== 
ประเภท : หุ้นสามญั 
Homepage : http://www.bayoncm.com 
โทรศัพท์ : 0-2559-0505 
โทรสาร    : 0-2559-3640 
 
 
 
 
�.? ข้อมูลนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : `� อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ถ.รัชดาภิเษก แขวงตลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพ >=>>= 
Homepage :   http://www.tsd.com 
โทรศัพท์ : 0-���X-�a== , =-�`#$-##XX 
โทรสาร    : 0-22359-1259 

 
 
�.@ ข้อมูลผู้สอบบัญช ี

ชื	อบริษัท : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
ลักษณะการประกอบธุรก ิ  : ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
ที	ตั &งสาํนักงานใหญ่ : เลขที� >==/?�  ชัน̂��  อาคารเลขที� >==/� อาคารวอ่งวานิช ตกึB   

ถ.พระรามX, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ >= �=  
Homepage :   http://www.ans.com 
โทรศัพท์ : 0-2645-0107-9 
โทรสาร    : 0-2645-0110 
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�. ปัจจัยความเสี�ยง 

 ปัจจยัความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัท แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี * 
 
�.� ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทลกูค้า 

 
 การจดักิจกรรมทางการตลาดในปัจจบุนั ถือเป็นเครื�องมือทางการตลาดที�มีประสทิธิภาพ ในการเข้าถึงผู้บริโภค

หรือกลุม่เป้าหมายได้เป็นอยา่งด ีหลายบริษัทหนัมาให้ความสนใจการจดักิจกรรมทางการตลาดมากขึ *น ควบคูไ่ปกบัการ

โฆษณาซึ�งเป็นเครื�องมือทางการตลาดแบบดั *งเดิม ดงันั *น การให้บริการบริหารการจดังานของบริษัทฯ อาจจะได้รับความ

เสี�ยงอนัเนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงความต้องการของลกูค้า อาทิเช่น การปลี�ยนแปลงนโยบายทางด้านการตลาดของ

บริษัท การเปลี�ยนแปลงผลติภณัฑ์ การเปลี�ยนแปลงงบประมาณ รวมไปถึงการเลื�อนระยะเวลาของการจดัทํากิจกรรม

ออกไป  เป็นต้น  ซึ�งการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ *นดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือได้ 

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากบริษัทฯ ดําเนินกิจการมายาวนานอยา่งตอ่เนื�องกวา่ :; ปี   จึงมีฐานลกูค้าทั *งจาก

ภาครัฐและเอกชน ดําเนินธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึ�งแตล่ะประเภทออตุสาหกรรมจะมชี่วงเวลาในการจดังาน

ตา่งๆกนั ซึ�งถือเป็นการกระจายความเสี�ยงในด้านของช่วงเวลาการจดังานได้ นอกจากนี *บริษัทมีนโยบายในการหาลกูค้า

รายใหม่ๆ  ในประเภทธุรกิจที�หลากหลายเพิ�มขึ *น ซึ�งลกูค้าเหลา่นี *จะใช้การจดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์ 

และมีแนวโน้มที�การสง่เสริมการจําหนา่ยเป็นเครื�องมือสาํคญัที�ใช้สื�อสารไปยงักลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงมากขึ *น     

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลกูค้าเพื�อตอ่ยอดการทํางานเพิ�มขึ *นในปีถดัไปในลกูค้าทกุราย โดยการ

พยายามเอาใจใสก่บังาน ตอ่ยอดผลงานที�ประสบความสาํเร็จของลกูค้า เพื�อรักษาระดบัความสมัพนัธ์และสร้างโอกาส

ในการได้งานในอนาคตอยา่งตอ่เนื�อง บริษัทฯ มีหนว่ยงานดแูลและให้บริการลกูค้าอยา่งใกล้ชิด น้อมรับทกุความเห็น

เพื�อแก้ไขและเหนืออื�นใดคือคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ของใช้งบประมาณของลกูค้าอยา่งคุ้มคา่ที�สดุและวดัประสทิธิภาพของ

งานที�ทําให้ลกูค้าให้ได้มากที�สดุและมีคณุภาพมากที�สดุ  

 
�.� ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิ การเมือง และการเปลี�ยนแปลงนโยบาย   
     ของภาครัฐ 

 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองนั *นถือวา่มีความเกี�ยวข้องกนัคอ่นข้างมาก 
ธุรกิจการให้บริการสร้างสรรค์และจดังานอีเว้นท์ เป็นธุรกิจที�มีความเกี�ยวข้องและเชื�อมโยงกบัธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ ซึ�งมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยา่งมาก  การจบัจ่ายใช้สอยของภาค
ประชาชนและการอยูร่อดของธุรกิจ เป็นปัจจยัสาํคญัตอ่การตดัสนิใจของเจ้าของผลติภณัฑ์หรือบริการในการใช้สื�อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถึงการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดหรืองานอีเว้นท์ซึ�งเป็นเครื�องมือทาง
การตลาดเพื�อสง่เสริมการขาย 
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เมื�อประเทศโดยประชาชนภาคธุรกิจ ตั *งแตส่นิค้าอปุโภคบริโภคไปจนถึงระดบัที�มีผลตอ่ประเทศ เช่น ด้าน
พลงังาน มีความออ่นไหวตอ่สถานการณ์ทางการเมืองคอ่นข้างมาก การดําเนินธุรกิจจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
ภาวะความเคลื�อนไหวทางการเมอืงและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไมว่า่จะเป็น ความมั�นคงทางการเมือง การชมุนมุ
ประท้วงของกลุม่ตา่งๆ นโยบายทางเศรษฐกิจตา่งๆ ล้วนแล้วแตส่ง่ผลให้เกิดการพิจารณาบทบาทการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์และงบประมาณของการจดักิจกรรมอีเว้นท์ทั *งสิ *น  ไมน่บัรวมไปถึงนโยบายโครงการตา่งๆ ที�ได้รับการ
ก่อตั *งและสนบัสนนุโดยตรงจากทางภาครัฐและร่วมสง่เสริมสนบัสนนุโดยภาคเอกชน เช่นโครงการขนาดใหญ่ที�เกี�ยวข้อง
กบัการจดังานเช่น โครงการประชาสมัพนัธ์ประเทศเพื�อการทอ่งเที�ยว โครงการจดัการประชมุนานาชาติ ที�มีความ
ออ่นไหวคอ่นข้างมากกบัสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ  โครงการด้านการจดัอีเว้นท์จงึได้รับผลกระทบจากความ
ไมแ่นน่อนเหลา่นี *ไปด้วย 

 อยา่งไรก็ดี บริษัทเตรียมความพร้อมในกรณีนี *อยูเ่สมอ โดยการพยายามจดัสรรสดัสว่นการสร้างรายได้ไมใ่ห้
พึ�งพาแตด้่านใดด้านหนึ�งไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หากแตพ่ยายามกระจายไปยงัลกูค้าหลายๆราย และทั�วทกุ
ภมูิภาคของประเทศ มิได้จํากดัการรับงานอยูเ่พียงแตใ่นเมืองหลวง ไมพ่ึ�งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ�งโดยเฉพาะ หรือ 
กระจายการสร้างรายได้ไปตามภาวะการณ์ของตลาด  นอกจากนี *บริษัทฯ มีนโยบายรักษาสมดลุของงานที�จะก่อให้เกิด
รายได้อยา่งเสมอภาคและอยา่งรอบคอบมากที�สดุ รวมทั *งพยายามวางแนวนโยบายที�จะพึ�งพางานของตนเอง และมีการ
วางแผนที�จะบกุในตลาดตา่งประเทศรวมทั *งงานด้านการประชมุสมัมนาและเลี *ยงรับรองในระดบันานาชาติ เพื�อรักษา
เสถียรภาพและไมย่ดึติดอยูก่บังานภายในประเทศเทา่นั *น  

 
�.* ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากการปรับตวัของลูกค้า การปรับตัวเข้าสู่ตลาดอเีว้นท์ของวงการเอเยนซี�โฆษณา
และการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่   

  
มลูคา่ทางการตลาดของธุรกิจการบริการจดังานอีเว้นท์เพิ�มมากขึ *นในแตล่ะปี ตวัเลขยอดรายได้ที�นา่สนใจทํา

ให้มีผู้ประกอบการทั *งที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจอยูก่่อนแล้ว เช่นบริษัทโฆษณาเอเยนซี� บริษัทสื�อและรายการทีวีตา่งๆ แม้แต่
บริษัทที�ให้บริการด้านประชาสมัพนัธ์ ก็เริ�มกําหนดทิศทางเริ�มปรับตวัที�จะหาลูท่างเข้ามาสร้างมลูคา่สร้างรายได้จาก
ตลาดธุรกิจบริหารการจดังานอีเว้นท์บ้าง โดยพยายามใช้จดุเดน่ของความแข็งแกร่งเดิมของธุรกิจและบวกธุรกิจการจดั
งานอีเว้นท์เข้าไปร่วมด้วย การเติบโตในบริษัทเหลา่นี *ในหมวดอีเว้นท์ก็สง่ผลให้การแขง่ขนัในธุรกิจทวคีวามรุนแรงเพิ�ม
มากขึ *น อยา่งไรก็ดี ความชํานาญในเรื�องของการจดังานอีเว้นท์ในประเภทตา่งๆ เป็นเรื�องประสบกาณ์และความ
เชี�ยวชาญเฉพาะ  แม้บริษัทเหลา่นี *จะพยายามสร้างแผนกอีเว้นท์เพื�อมาดแูลและจดังานเอง และเพื�อประโยชน์ในด้าน
ของการประหยดัต้นทนุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความเชี�ยวชาญของบคุลากรคงยงัไมส่ามารถตอบสนองกลุม่ลกูค้าและจดังาน
อีเว้นท์ที�มมีาตรฐานเทา่เทียมกบับริษัทที�ทํางานด้านนี *โดยตรงได้ 
 นอกจากนี *แล้ว ตลาดอีเว้นท์ยงัมคีวามเคลื�อนไหวของผู้ประกอบการหรือลกูค้าในอดตีที�สั�งสมประสบการณ์
และเรียนรู้จากงานอีเว้นท์ที�บริษัทฯ หรือบริษัทที�ทํางานด้านอีเว้นท์อื�นๆ จดังานให้มาก่อน เกิดการปรับตวั เรียนรู้และจดั
งานอีเว้นท์เองโดยไมต้่องอาศยับริษัท Event Management ที�ทําด้านนี *โดยตรงในบางครั *ง อตุสาหกรรมอีเว้นท์ใน
ปัจจบุนัจงึไมเ่พียงแตม่ีคูแ่ขง่และมีการแขง่ขนัที�เพิ�มสงูขึ *นมากเทา่นั *น แตย่งัต้องปรับตวัและรักษาคณุภาพให้ดยีิ�งๆ ขึ *น
ไป พร้อมกนันั *นยงัต้องสร้างการยอมรับจากความสาํเร็จของงานจากลกูค้า และพยายามพฒันาศกัยภาพทั *งในด้านการ
บริการ เทคโนโลยี หรือรูปแบบการนําเสนอ อยา่งตอ่เนื�องอยูเ่สมอ  
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บริษัทฯ ได้พฒันาและสง่เสริมการสร้างคณุภาพของงานอีเว้นท์ให้ก้าวไกลมากยิ�งขึ *น ด้วยการเปิดรับ
เทคโนโลยีใหมที่�สอดคล้องกบังานอีเว้นท์ มีทีมงานดแูลลกูค้าและให้คาํปรึกษาอยา่งใกล้ชิด พร้อมสร้างงานอีเว้นท์ที�มี
คณุภาพในมมุมองใหม่ๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทอยูเ่สมอ เช่น การหาเครื�องมือทางการตลาดใหม่ๆ  หรือสร้าง
ความร่วมมือกบัเจ้าของเทคโนโลยีนั *นๆ เพื�อร่วมกนัทํางานและเกิดการถา่ยทอดความรู้ ที�ชว่ยสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
หนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�อง รวมทั *งใช้ข้อได้เปรียบจากความพร้อมในทกุๆด้านของบริษัทในการขยายธุรกิจไป
ยงัตลาดตา่งประเทศ เพื�อลดความเสี�ยงจากการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศ  

 
�.1 ความเสี�ยงอนัเนื�องมาจากภยัธรรมชาต ิ
 
 ปัจจบุนัการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาติมีความผนัผวนและคาดการณ์ได้ยากมากขึ *น ภยัที�เกิดจากธรรมชาตินั *น
เกิดขึ *นบอ่ยครั *งมากกวา่ในอดีต ซึ�งอาจมีผลกระทบการกบัการทํางานหรือการจดักิจกรรมทางการตลาดได้ จนบางครั *ง
อาจทําให้ต้องเลื�อนการจดังานออกไปหรืองดการจดังานในบางพื *นที�  
 สาํหรับบริษัทฯ เอง ได้มกีารตดิตามเหตกุารณ์ตา่งๆ ที�เกิดขึ *น ทั *งภยัธรรมชาติ และเหตกุารณ์อื�นที�เกิดขึ *นทั *งใน 
และนอกประเทศอยา่งใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพื *นที� ที�บริษัทฯ จะต้องเข้าไปจดังาน เพื�อประเมินสถานการณ์ และ
หาทางป้องกนัเหตทีุ�อาจเกิดขึ *นได้ในทกุสถานการณ์ เพื�อความปลอดภยัในการจดังาน รวมถึงความปลอดภยัของผู้ ที�จะ
เข้ามาร่วมงานด้วย  
 บริษัทฯ คํานงึถึงความปลอดภยัของการจดังานและผู้ ร่วมงานเป็นสาํคญั ดงันั *น บริษัทฯ จงึได้มกีารใช้บริการ
ประกยัภยัในการจดังานและประกนัภยัอนัอาจเกิดกบัผู้ เข้าร่วมงาน สาํหรับงานที�มีผู้ ร่วมงานเป็นจํานวนมากหรืองานที�
บริษัทฯ เห็นสมควร เพื�อให้ลกูค้า และผู้ เข้าร่วมงานได้รับมั *นใจเพิ�มขึ *นอีกระดบัหนึ�งด้วย 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
3.1 ความเป็นมาและพัฒนาการที�สาํคัญของกลุ่มบริษัท 

 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ก่อตั �งขึ �นเมื$อวนัที$ 5 มิถนุายน 2534 โดยนายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
และนางสรีุย์ คณุาวงศ์ เพื$อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) ประเภทงานบนัเทิง
สาธารณะ (Public Event) งานการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งาน
นิทรรศการและการแสดงสนิค้า (Exhibition & Trade Show) และงานสง่เสริมการตลาดและสง่เสริมการจดัจําหนา่ย 
(Marketing & Promotion) ด้วยทนุจดทะเบียนเริ$มแรก 1 ล้านบาท และมีพนกังานในช่วงเริ$มแรกจํานวน 4 คน 
ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการที$สาํคญัของกลุม่บริษัท แสดงได้โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี � 
 

ปี พฒันาการที$สาํคญั 

พ.ศ. 2529 นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้จดัตั �งบริษัท ดิอายส์ จํากดั ขึ �นเป็นบริษัทแรกในกลุม่
บริษัท เพื$อให้บริการผลติสื$อประเภทมลัติมิเดยี และมลัติวชิั$น ในขณะนั �น นบัได้
วา่ดิอายส์เป็นหนึ$งในบริษัทผู้ให้บริการผลติประเภทสื$อมลัติมิเดีย และมลัติวิชั$น 
ชั �นนําของประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 บริษัท พรีเซนเตชั$น มเีดีย ซพัพลายส์ จํากดั (ในปัจจบุนัเปลี$ยนชื$อเป็นบริษัท พี
เอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั) ได้รับการจดัตั �งขึ �น เพื$อให้บริการสนบัสนนุทางด้าน
เครื$องมือสาํหรับการแสดงและการนําเสนอแกด่ิอายส์ 

พ.ศ. 2534 บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั ได้รับการจดัตั �งขึ �น เพื$อให้บริการบริหารการจดั
งาน ซึ$งนบัได้วา่ในช่วงนั �น บริษัทฯ เป็นหนึ$งในผู้บกุเบิกธุรกิจให้บริการบริหารการ
จดังาน ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2535 ผู้บริหารของกลุม่บริษัทได้รวมการดําเนินงานของทั �งสามบริษัทเข้าด้วยกนั และ
จดัตั �งกลุม่บริษัทดิอายส์ (The Eyes Group) ขึ �น ซึ$งนบัได้วา่ ในชว่งนั �นกลุม่
บริษัทดิอายส์เป็นหนึ$งในไมกี่$บริษัทที$สามารถให้บริการบริหารการจดังานได้แบบ
ครบวงจร  

พ.ศ. 2537 มีการเปลี$ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกลุม่ โดยการจดัตั �งกลุม่บริษัท 
เอส. คิวบิค ขึ �นมาแทนกลุม่บริษัทดิอายส์ และมีการจดัตั �งบริษัท เอส. คิวบิค 
จํากดั ขึ �นเพื$อถือหุ้น และทําหน้าที$ควบคมุและดแูลงานทางด้านการเงิน การ
บญัชี และการตรวจสอบภายในของแตล่ะบริษัทภายในกลุม่  

พ.ศ. 2541 บริษัทฯ มีการเปลี$ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจที$สาํคญัของ
บริษัทฯ โดยหนัมาให้ความสาํคญักบัธุรกิจประเภทงานบนัเทิงสาธารณะ (Public 
Event) มากขึ �น เนื$องจากเลง็เห็นวา่ธุรกิจทั �งสองประเภทนา่จะมีศกัยภาพในการ
เจริญเติบโตที$สงู ในอนาคต 
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พ.ศ. 2542 ดิอายส์ ขยายขอบเขตการให้บริการผลติสื$อสาํหรับการนําเสนอเพิ$มมากขึ �น โดย
การให้บริการผลติสื$อประเภท วีดโีอ  3 มิติ (3D Video) วีดีโอพาโนรามา่ เกมส์
คอมพิวเตอร์ ซีดีรอม และเวบไซต์ ทั �งแก่บริษัทอื$นๆภายในเครือ และลกูค้า
ภายนอก  
ในปีเดยีวกนั บริษัทฯ ได้จดังานประชมุสหพนัธ์บรรณารักษ์นานาชาติประจําปี 
ครั �งที$ 65 (the 65th Annual Conference of the International Federation of 
Library Association) ซึ$งมีบรรณารักษ์กวา่ 2000 คน จากทั$วโลกมาร่วมประชมุ
ด้วย 

พ.ศ. 2544 ผู้บริหารของพีเอ็มได้เปลี$ยนแปลงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเน้นการ
ให้บริการทางด้านเครื$องมือสาํหรับการจดัการแสดงและการนําเสนอแบบครบ
วงจร (Production Solutions Management) ทั �งในด้านแสง (Pro Lighting) 
ด้านภาพ (Pro Image) ด้านเสยีง (Pro Sound) และด้านเทคนิคพิเศษ (Special 
Effect)  

พ.ศ. 2546 กลุม่บริษัทมกีารเปลี$ยนแปลงโครงสร้างเงินทนุและการถือหุ้นครั �งใหญ่เพื$อ
เตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่โดยการเพิ$มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯจาก 8 ล้านบาท เป็น 59 ล้านบาท และ 150 ล้านบาท ตามลาํดบั 
นอกจากนี � ยงัมกีารเปลี$ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท โดยบริษัทฯ 
ได้เข้าไปถือหุ้นของพีเอ็ม และดิอายส์ ในสดัสว่นร้อยละ 99.997 และ 99.84ของ
ทนุจดทะเบียนที$ชําระแล้วของแตล่ะบริษัท ตามลาํดบั สว่น บริษัท เอส. คิวบิค 
จํากดั นั �นกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท
มหาชนในเดอืนธนัวาคม 2546 และเปลี$ยนชื$อเป็น บริษัท ซเีอ็ม ออร์กาไนเซอร์ 
จํากดั (มหาชน) (CM Organizer Public Company Limited) 

พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ$มเงินลงทนุในบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั  โดยบริษัทถือหุ้นของ
พีเอ็มในสดัสว่นร้อยละ pp.pp ของทนุจดทะเบียนที$ชําระแล้ว qrs ล้านบาท (เดิม 
rp.pt ล้านบาท) และได้เพิ$มเงินลงทนุในบริษัท ดิอายส์ จํากดั โดยบริษัทถือหุ้น
ของดิอายส์ในสดัสว่นร้อยละ pp.ps ของทนุจดทะเบียนที$ชําระแล้ว qs ล้านบาท 
(เดมิ s ล้านบาท)  

พ.ศ. 2549 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้
ลงทนุใน Bayon CM Organizer Co.,Ltd. โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  ws 

พ.ศ. xssq บริษัทได้ทําการขยายการลงทนุโดยการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็กโปซิชั$น 
เทคโนโลยี จํากดั ซึ$งให้การบริการในด้านการตดิตั �งระบบสาธารณโูภคที$เกี$ยวข้อง
กบัการจดัอีเว้นท์  โดยถือหุ้นในสดัสว่น 40%  และ ในปีนี � บริษัทฯประสบความ
ความสาํเร็จได้รับรางวลัรองชนะเลศิ ด้านแนวคิด สาํหรับพาวิลเลยีนขนาดไมเ่กิน 
500 ตารางเมตร จาก Bureau International des Expositions: BIE จากผลงาน
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การสร้างศาลาไทยในงาน Expo ระดบันานาชาติในการร่วมงาน World Water 
Expo 2008 ณ ประเทศ สเปน โดยมีผู้ออกงาน 102 ประเทศทั$วโลก 

พ.ศ. xssx บริษัทได้มีการเปิดตวัแผนก CM  MICE เพื$อรองรับงานการจดัประชมุและสมันา 
โดยทีงานที$มีปะสบการณ์ในกาจดัประชมุและสมันาระดบันานาชาติ และวาง
นโยบาย ASEAN Platform เพื$อให้สอดคล้องกบัการเปิดเขตการค้าเสรี อาเซียน
ในปี พ.ศ. xssr 

พ.ศ. xssr บริษัทมีการเปลี$ยนแปลงโครงสร้างบริษัทยอ่ยจากบริษัท เอ ลงิค์ จํากดั เป็น 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี � วนั จํากดั ซึ$งจะให้บริการด้านดนตรีและการจดัการอยา่งครบ
วงจร โดยถือหุ้นในสดัสว่น ss%  และได้รับรางวลั Corporate Social 
Responsibility Award ในงาน SET Award 2010 

พ.ศ. xss} บริษัทมีมตเิปลี$ยนชื$อบริษัทใหม ่ เป็น “บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน)”  เพื$อ
รองรับการขยายธุรกิจไปยงังานประเภทๆอื$นๆ รวมถงึการเพิ$มแผนกงานใหม ่เพื$อ
รองรับการเติบโตของบริษัท และการรวมเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
&.' ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 กลุม่บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการบริหารการจดังานแสดงตา่งๆ และ ดาํเนินธุรกิจที$เกี$ยวข้องกบั    
      ธุรกิจหลกั โดยปัจจบุนักลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วย 
 

 r.x.q บริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) และงานด้านตา่งๆ ที$เกี$ยวข้องกบั

การจดังาน อาทิเช่น งานด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Management) โดยมุง่เน้นผลติผลงานที$มี
 คณุภาพ และตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยลกูค้าของบริษัทสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ 
 หนว่ยงานภาครัฐ และบริษัทในภาคเอกชน ซึ$งต้องการจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดเพื$อเพิ$มยอดขาย หรือ
 สง่เสริมภาพลกัษณ์ขององค์กร ผลงานที$สาํคญัของบริษัทที$ผา่นมา ได้แก่ งานแมนํ่ �าของแผน่ดนิครั �งที$ 3,4 
 และ 5 , งานเทศกาลวดัอรุณ (Wat Arun Festival), การจดังานนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติการฉลองการ
ครองราชย์ครบ �t ปี, การร่วมจดังานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลมิพระเกียรติฯ, การจดัพิธีเปิด-ปิดการแขง่ขนั
กีฬามหาวิทยาลยัโลก ฤดรู้อน ครั �งที$x}, งานจดันิทรรศการของประเทศไทยในงาน World Water Expo 2008, 
งาน HomePro Expo xtts– xtqq, การออกแบบ ตกแตง่, การออกแบบตกแตง่พิพิธภณัฑ์ทางนํ �าเฉลมิพระ
เกียรติ พระบาทสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิตย์ิ พระบรมราชินีนาถ, การจดังานวฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 
�} พรรษามหาราชา, งานบริหารจดัการอาคารนิทรรศการของหนว่ยงานตา่งๆ ในงาน BOI Fair 2012, การ
เปิดตวัรถยนต์อีโคคาร์ Honda Brio, การเปิดตวัโทรศพัท์ iPhone 4s และงานราชพฤกษ์ xss} เป็นต้น  
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ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้ตามลกัษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภทหลกั 
 ดงัตอ่ไปนี � คือ 
  1. การจดักิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการขาย (Corporate  Marketing & Event)  

2. การจดังานแสดงนิทรรศการทั �งงานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการ  
ชั$วคราว (Museum & Exhibition)  
3. การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

  4. การจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)  
  5. การจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment)  
   
3.2.2 บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 

 ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท คือ 
 - อปุกรณ์เกี"ยวกบัภาพ (Image) เช่น เครื"องฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่
(Panorama), ทีวี/ วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชั"นวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน 
(Xenon) และLed Screen  
 - อปุกรณ์เกี"ยวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชั"น (Convention Lighting), ระบบแสง
กลางแจ้ง (Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงสาํหรับการ
จดัแสดงสนิค้าและนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 
 - อปุกรณ์เกี"ยวกบัเสียง (Pro Audio) สําหรับการจดัการประชุม, งานเปิดตวัสินค้า และงาน Light & 
Sound 
 - อปุกรณ์เกี"ยวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ Uา, จอนํ Uา (Water Screen) และ
นํ Uาพใุนระบบ Straight, Skirt และ Circle สาํหรับการบริการทางด้านสาธารณปูโภคในการจดังานจะเน้นไปที"
ระบบไฟฟ้าเป็นหลกั 
 

 3.2.3 บริษัท ดิอายส์ จํากดั 
 ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสื"อสาํหรับการนําเสนออยู ่4 ประเภท คือ 

 - สื"อประเภทมลัติมิเดยี (Multimedia) ซึ"งเป็นการใช้สื"อทางภาพและเสยีงที"หลากหลายทั Uงจาก Slide 
Projector,  Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบ
ไฟฟ้าตา่งๆ รวมไปถงึพล ุ และนํ Uาพดุ้วยระบบ Synchronize จากการทํางานที"ควบคมุจากจดุเดียวโดยใช้ 
Datation Trax เพื"อนําเสนอเรื"องราวให้นา่ตื"นเต้นและสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  
- สื"อประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึ"งดิอายส์ จะให้บริการออกแบบและผลติสื"อวีดีโอโดยการนํา
เทคนิคในการผลติที"ทนัสมยัเช่น Matrox Speed Laser มาใช้เพื"อทําให้งานที"ผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 
- สื"อประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ซึ"งเป็นรูปแบบใหมข่องสื"อสาํหรับการ
นําเสนอซึ"งจะจดัทําด้วยระบบ Interactive Computer และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเช่น 3-d 
max, 3d-studio, Illustration และ Photoshop มาใช้เพื"อให้งานที"ผลติได้มีความสวยงาม และนา่ตื"นตาตื"นใจ  
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- สื"อโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสื"อทางด้าน TV Spot ของดิอายส์ 
เป็นการผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยัพร้อมทั Uงนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบพร้อมทีมงานตดัตอ่ที"มี
ประสบการณ์พร้อมให้คําปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 

 
 3.2.4 บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์  จํากดั 
 ปัจจบุนั เวิร์คแมนให้บริการ h ประเภทหลกั คือ 

- บริการก่อสร้าง ตกแตง่ ออกแบบ สาํรวจ งานก่อสร้างที"เกี"ยวข้องตา่งๆ เวที นิทรรศการในสเกลงาน
ขนาดเลก็ไปจนถึงงานออกแบบ ก่อสร้าง และตกแตง่งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (Pavilion) โดยมีความพิเศษของ
เทคนิคก่อสร้างที"ใช้เทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาช่วยในการก่อสร้างและเน้นระบบงานก่อสร้างที"ทนัสมยั รวมไปถึง
การตกแตง่บรรยากาศบริเวณโดยรอบให้มีความสอดคล้อง กลมกลนื ทําให้องค์ประกอบโดยรวมที"เกี"ยวเนื"องกบั
งานโครงสร้างนั Uนๆ สร้างความประทบัใจมากกวา่งานก่อสร้างโครงสร้างเพียงอยา่งเดยีว มีนโยบายให้บริการทั Uง
ในประเทศและตา่งประเทศ 
- บริการให้เช่าอปุกรณ์ตกแตง่งานโครงสร้าง เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์โครงสร้างสาํเร็จรูป ตวัอยา่งเช่น 
โต๊ะและเก้าอี U อปุกรณ์ประกอบฉากตา่งๆ อปุกรณ์ตกแตง่บธูนิทรรศการ โซฟาและเฟอร์นิเจอร์ที"มีลกัษณะของ
การดีไซน์ที"ทนัสมยั รวมไปถงึโครงสร้างสาํเร็จรูป เช่น งานพื Uนสาํเร็จรูป อปุกรณ์โครงสร้างและนั"งร้านเพื"องาน
นิทรรศการหรืองานแสดงสนิค้า      

 
 3.2.5 บริษัท บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั 
  ประกอบธุรกิจการจดังานแสดงแสงสเีสยีง (Light &Sound) และให้บริการการจดังานแสดงตา่งๆ โดย
 เฉพาะงานทางด้าน MICE และ Incentive Group ในประเทศกมัพชูา 
 

r.x.6 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั$น เทคโนโลยี จํากดั 
  ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท 
เอ็กซ์โปซชิั"น เทคโนโลยี จํากดั (เอ็กซ์โป เทค) ซึ"งเป็นบริษัทยอ่ยที"บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ mn ของทนุจด
ทะเบียนที"ชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว เอ็กซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่
ระบบไฟฟ้า ระบบทอ่นํ Uา ระบบทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณตา่งๆ ที"จําเป็นสาํหรับการจดังาน 
EVENT นอกจากนี U เอก็ซ์โป เทคยงัเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการใน
สว่นของอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ด้วย 
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 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2554 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ เป็นดงันี � 
 

 
 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานและธุรกิจที$เกี$ยวข้องกบัธุรกิจหลกั 
การเข้าลงทนุจะพิจารณาทั �งผลตอบแทนจากการลงทนุที$เหมาะสม โดยคํานึงถึงศกัยภาพของธุรกิจที$เข้าลงทนุ และการ
สง่เสริมกบัธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการกํากับดแูลบริษัทย่อยโดยมีการสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้า
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เพื$อดแูลและติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที$
บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 
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&.&  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทในระหวา่งปี 2551 – 2554 สามารถแสดงได้ดงันี � 
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�. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
  การดาํเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทในปัจจบุนัสามารถแบง่ออกเป็น � กลุม่ คือ 

   .  ธุรกิจการให้บริการบริหารการจดังาน (Event Management) 
/.  ธุรกิจให้บริการอปุกรณ์ด้าน แสง ส ีเสยีง และภาพ (Equipment Service) 

  >.  ธุรกิจให้บริการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนอ (Presentation Media) 
 F.  ธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแตง่ สาํหรับงานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ 
  (Exhibition  Design and Construction) 

 5.  ธุรกิจดําเนินการให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอย่างครบวงจร (Music and Artist  
           Management) 
      6.  ธุรกิจให้บริการด้านการตดิตั QงระบบสาธารณโูภคทีAเกีAยวข้องกบัการจดัอีเว้นท์ (Utilities Service) 
 
  �.�  ธุรกิจการให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) 
    ปัจจบุนับริษัทฯให้บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey Event Management) โดยขอบเขต 

การให้บริการบริษัทฯจะครอบคลมุถึง 
o การออกแบบสร้างสรร 
o การวางแผนงานการสืAอสารทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแผนการตลาดของลกูค้า  
o การออกแบบชิ Qนงาน  
o การให้คําปรึกษาในด้านการจดัหาและจดัเตรียมพื QนทีAทีAเหมาะสมสาํหรับการจดังานแสดงประเภทตา่งๆ  
o การให้คําปรึกษาเบื Qองต้นทางด้านอปุกรณ์และสืAอสาํหรับการจดัการแสดง  
o การให้บริการรับออกแบบจดัสร้างตามแนวความคดิของลกูค้า  
o การให้บริการประกอบ ตดิตั Qง และตกแตง่ภายในให้ลกูค้า  
o การควบคมุและบริหารงานแสดง  

 
    ซึAงทําให้บริษัทฯสามารถบริหารและควบคมุคณุภาพของการดําเนินงานให้ได้มาตรฐาน ตามทีAลกูค้า
ได้กําหนดไว้ ในปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษัทฯสามารถจําแนกได้ตามลกัษณะการให้บริการได้เป็น 5 ประเภท
หลกั ดงัตอ่ไปนี Qคือ 
  . ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด  (Corporate Marketing Event) 
/. ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชัAวคราว   

     (Museum & Exhibition)  
>.   การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event) 

 F.   การจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition : MICE)  

 �.   การจดังานทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment)  
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�.�.�  ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    ก. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing & Even : CME) 

    การจดักิจกรรมทางการตลาดและสง่เสริมการขาย จดัวา่เป็นเครืAองมือสืAอสารทางการตลาด (Marketing 
Communication Tool) ทีAนา่สนใจ เนืAองจากเป็นสืAอทีAสามารถสร้างมลูคา่ให้กบัตวัผลติภณัฑ์ และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย
ได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ โดยทัAวไป ลกัษณะการให้บริการการจดักิจกรรมทางการตลาด และการสง่เสริมการ
ขายจะมีความแตกตา่งจากงานแสดงสนิค้าและนิทรรศการ เนืAองจากการจดักิจกรรมทางการตลาดและการสง่เสริมการ
ขายป็นการสืAอสารทางการตลาดของลกูค้ารายใดรายหนึAง โดยเฉพาะทีAต้องการจดักิจกรรมขึ QนมาเพืAอสืAอสารกบัลกูค้า
กลุม่เป้าหมาย ทั Qงนี QงานทีAจดัจะมีความหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป ซึAงจะขึ Qนอยูก่บัวตัถปุระสงค์ของลกูค้าวา่
ต้องการจะสง่เสริมการขายผลติภณัฑ์หรือสนิค้า หรือต้องการแนะนําสนิค้าหรือบริการใหม ่นอกจากนี QยงัมีกิจกรรมอืAนๆทีA
ลกูค้าจดัขึ QนเพืAอเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทีAดีระหวา่งลกูค้า/กลุม่เป้าหมาย ลกูค้าหรือตวัแทนจําหนา่ย อนัได้แก่ การ
จดัทําเนืAองในเทศกาลพิเศษขึ Qนในรูปแบบการสมัมนา และงานบนัเทิง เป็นต้น โดยสว่นใหญ่ กิจกรรมทางการตลาดและ
สง่เสริมการขายจะเป็นงานลกัษณะสั Qนๆ เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เข้าร่วมงาน และการสร้างภาพพจน์ทีAดีและความ
ประทบัใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมงาน นอกจากนี Q สถานทีAทีAใช้ในการจดักิจกรรมก็จะแตกตา่งกนัออกไป ขึ Qนอยูก่บัแนวคิดการ
สง่เสริมการตลาดของสนิค้าหรือบริการแตล่ะประเภท เช่น ถ้าหากต้องการเปิดตวัสนิค้าทีAมกีลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุ่น ก็จะ
จดังานในบริเวณทีAมวียัรุ่นสญัจรไปมาจํานวนมากเช่น ยา่นช๊อบปิQงของวยัรุ่น โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสนิค้าใจกลาง
เมือง เป็นต้น  
 
 ผลงานการจดักิจกรมทางการตลาดทีAโดดเดน่ของบริษัทฯ ในปี /��F ทีAผา่นมา ได้แก่ 

� Motor Show & Motor Expo 2011  
� งาน Home Pro Expo 2011 
� เปิดตวัรถยนต์ Honda Brio 
� นิทรรศการปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
� พิธีเปิดพิพิธภณัฑ์ฟาร์มโชคชยั  
� งานเปิดตวั iPhone 4s 
� Nissan Motor Expo 2011 
� อาคารนิทรรศการตา่งๆ ภายในงาน BOI Fair 2011 อาทิเช่น Thailand Pavilion, PTT, Honda, Panasonic, 

Michelin, Kubota, Daikin, Sony  
� Seacon Bangkae Sales Launch 

 
  ข  .ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดังานนิทรรศการ  (Exhibition) 

    การจดังานนิทรรศการเป็นการจดังานทีAผู้ชมงานหรือลกูค้าจะสามารถรับชม หรือพิจารณาสิAงตา่งๆทีAจดัแสดง
ได้ อยา่งใกล้ชิด และมีเวลาในการชมงานอยา่งเตม็ทีA  บริษัทฯมีหน้าทีAสร้างกระบวนการทีAใช้ในการสืAอสารระหวา่งลกูค้า
และ ผู้ชมงานอยา่งมีประสทิธิภาพ เชน่ การออกแบบบริเวณพื QนทีAจดังาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง ส ี และเสยีง 
และการ แสดง, การนําเทคนิคตา่งมาประกอบในการจดัแสดง เช่น Ghost Effect หรือ Hologram , การใช้เทคนิคจอ



                                                                                    บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

20 
 

แบบพาโนรามา เป็นต้น      การจดังานนิทรรศการสามารถประยกุต์ใช้ได้ทั Qงการจดัแสดงทางการค้า การจดัแสดง
ทางด้านความรู้หรือศิลปะ วฒันธรรม รวมถงึการจดังานนิทรรศการในโอกาสพิเศษ 
   นอกจากนี Q บริษัทได้ขยายขอบเขตของธุรกิจการให้บริการจดันิทรรศการไปสูง่านจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ ซึAงถือ
เป็นการจดังานนิทรรศการประเภทนิทรรศการถาวร โดยได้เพิAมบคุลากรทีAมีความเชีAยวชาญในงานพิพิธภณัฑ์  ซึAงผลงาน
ทีAผา่นมาได้แก่ พิพิธภณัฑ์ธนาคารไทย  พิพิธภณัฑ์ Angkor National Museum และ พิพิธภณัฑ์ขนสง่ทางนํ Qาเฉลมิพระ
เกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึAงอยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง ตกแตง่ เป็นต้น    

 
ผลงานการจดันิทรรศการนิทรรศการถาวรประเภทพิพิธภณัฑ์ และงานนิทรรศการชัAวคราวทีAสาํคญัของบริษัทฯ ใน
ปี /��4 ทีAผา่นมาได้แก ่

� BBL Money Expo 20 1 
� Nokia Mobile Expo 2011 
� PTT : GISMO Exhibition & Conference 
� นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ > พระองค์ ราชพฤกษ์ 
� งานปรับปรุงพิพิธภณัฑ์ธรรมชาต ิ
� พิพิธภณัฑ์ศาลปกครอง 
� งานปรับปรุงหอคาํหลวง 
� TOYOTA Royal Flora 
 

ค. การจดักิจกรรประเภทงานบนัเทิงสาธารณะและกิจกรรมพิเศษ (National & Public Event). 

การจดักิจกรรมประเภทงานบนัเทิงสาธารณะให้กบัลกูค้า เพืAอสง่เสริมการขายในรูปแบบเฉพาะของแตล่ะ
ประเภทสนิค้า การจดังานให้กบัลกูค้าสว่นราชการ ในการทําตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นกิจกรรมของกระทรวงนั Qนๆ 
เอง เป็นกิจกรรมเพืAอให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้เป็นจํานวนมาก โดยจะเป็นการจดังานขนาดใหญ่ มี
รูปแบบงานหลากหลายรวมอยูด้่วยกนั จํานวนวนัในการจดักิจกรรมหลายวนั ซึAงกิจกรรมประเภทนี Qอาจจะเป็นได้ทั Qง
กิจกรรมพิเศษเฉพาะช่วงหรือเทศกาลในปีนั Qน หรือกิจกรรมทีAมีการจดัเป็นประจําทกุปี  

นอกจากงานบนัเทิงสาธารณะในรูปแบบของการนบัจ้างแล้ว ยงัมกิีจกรรมบนัเทิงสาธารณะทีAบริษัทเป็น
เจ้าของแนวความคิดและรูปแบบเองโดยการพฒันางานบนัเทิงประเภทตา่งๆ ทีAมศีกัยภาพพยายามจดัรูปแบบงานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ทีAจะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงทีAมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึAงการริเริAมเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี Q ได้กระทําอยา่งตอ่เนืAองตามนโยบายการสร้างความมัAนคง
ทางรายได้ให้แก่บริษัท 

 

ผลงานทีAสาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ทีAผา่นมา ได้แก ่

� วฒันธรรมทองแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 84 พรรษา มหาราชา 
� นิทรรศการนิทรรศ รัตนโกสนิทร์ 
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ง. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดัการประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: 

MICE) 

    การบริการบริหารการจดัประชมุสมัมนานั Qน บริษัทฯจะรับฟังวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า แล้วบริษัท
ฯจะพฒันา แนวคิดใน การนําเสนอ และกลยทุธ์ในการจดังานทีAเหมาะสมให้กบัลกูค้า และให้บริการแบบครบวงจร 
(Turnkey Event Management) โดยบริษัทฯจะดแูลในทกุๆสว่นของงาน เริAมตั Qงแตก่ารให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ 
การทําป้ายต้อนรับในบริเวณทีAจะจดังาน การออกแบบและตกแตง่ห้องจดังานสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ การจดังานเลี Qยง
ต้อนรับ การจดัหางานแสดงประเภทตา่งๆ และงานเลี Qยงอําลาสาํหรับผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ์งาน
ประชมุ   
 
  ผลงานทีAสาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ทีAผา่นมาได้แก ่

� การประชมุเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
� Honda Dealer conference 
� TCEB Connection Plus 2011 
� DKSH Dealer Conference 2011 
� Adfest 2011 

 
จ. ธุรกิจใหบ้ริการบริหารการจดังานศิลปะและวฒันธรรม (Art, Culture & Entertainment: ACE) 

    การจัดกิจกรรมศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง มีทั Qงการจัดกิจกรรมการแสดงของหน่วยงานราชการ  
และหน่วยงานภาคเอกชน     ซึAงมีวตัถุประสงค์ในการจัดงานเพืAอส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของไทย และนําเสนอความ
บนัเทิงในรูปแบบตา่งๆ โดยอาศยัแนวคิดในการนําเสนอทีAแปลกใหม ่เน้นความคิด ริเริA มสร้างสรรค์ และมีการใช้สืAอ
และอุปกรณ์ทีAทนัสมยัประกอบการนําเสนอ ทําให้งานแสดงมีความน่าสนใจ และสมจริง  ซึAงจะสร้างความประทบัใจ
ให้แก่กลุม่ผู้ เข้าชมงาน ในการจดัการแสดงศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง บริษัทฯจะเน้นการสร้าง กระบวนการทีA
ใช้ในการสืAอสารระหวา่งผู้จดังานและกลุม่ผู้ เข้าชมโดยการออกแบบแนวคิดของงานแสดง การวางแผนงาน แสดง  การ
คดัเลอืกนกัแสดงนํา การจดัสร้างและตกแตง่งานแสดง การควบคมุและบริหารงานแสดง และการออกแบบ บริ เ วณพื Qน
จัดงานแสดง การจัดหาการแสดงประเภทต่างๆทั Qงจากในและต่างประเทศ โดยจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการจดังานของลกูค้าด้วยเสมอ  
    นอกจากการรับจดังานให้แก่ลกูค้าแล้ว บริษัทยงัได้ริเริAมในการเป็นผู้จดังานบนัเทิงประเภทตา่งๆ โดยเน้น
การเป็นเจ้าของงาน พฒันางานบนัเทิงประเภทต่างๆ ทีAมีศกัยภาพ โดยพยายามจดัรูปแบบงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ ทีAจะเข้ามาเป็นผู้สนบัสนนุการจดังาน (Sponsor) ประสานไปกบัความบนัเทิงทีAมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึAง
การริเริAมเป็นเจ้าของงานของบริษัทนี Q ได้กระทําอยา่งตอ่เนืAองตามนโยบายการสร้างความมัAนคงทางรายได้ให้แก่บริษัท 

 
  ผลงานทีAสาํคญัของบริษัทฯ ในปี 2554 ทีAผา่นมา ได้แก ่

� นิทรรศการนามไร้รูป 
� ศิลปะประดบัเมือง 
� พิธีมอบรางวลัจิตรกรรมพูก่นัทอง 
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  �.�.0 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
     �.�.0.�  นโยบายทางการตลาด 
   กลยุทธการตลาด 
   บริษัทฯมีกลยทุธ์ทางการตลาดทีAเน้นการให้บริการทีAมีคณุภาพ และครบวงจรแก่ธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมี   
  กลยทุธ์ทางการตลาดทีAสาํคญัดงันี Q 

   

• การให้บริการที5เน้นคุณภาพอย่างครบวงจร 
   ทีAผา่นมา บริษัทฯเน้นการให้บริการบริหารการจดังานในรูปแบบตา่งๆให้แก่ทั Qงหนว่ยงานทั Qงภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยา่งมคีณุภาพและครบวงจร โดยทีมงานของบริษัทฯได้ร่วมทํางานกบัลกูค้าอยา่งใกล้ชิดตั Qงแตเ่ริAมต้น
เพืAอให้เข้าใจถงึวตัถปุระสงค์และความต้องการของลกูค้าอยา่งถ่องแท้ บริษัทฯมีการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการ
แสดงทีAนา่สนใจและมคีวามเป็นไปได้ในการนําเสนอ มกีารผลติรายการ การคิดรูปแบบการนําเสนอ สถานทีAในการ
จดักิจกรรมการแสดง การจดัหาอปุกรณ์และทีมงานสนบัสนนุการแสดง รวมทั Qงการจดักิจกรรมตา่งๆ ทีAมคีวาม
สอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า ทั Qงนี Q บริษัทฯจะมีการควบคมุคณุภาพในทกุ
ขั Qนตอนของการทํางาน เพืAอมิให้เกิดความผิดพลาดและสามารถสร้างสรรค์งานได้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า  
บริษัทฯจึงได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอยา่งดีวา่ กิจกรรมทีAบริษัทฯจดันั Qน มีความแปลกใหม่
และสามารถสืAอแนวคิดในการนําเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
  นอกจากนี Q เพืAอให้การจดังานแสดงของลกูค้าสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ Qน 
บริษัทฯ ได้เพิAมการบริการทางด้านการประชาสมัพนัธ์ ทําหน้าทีAสืAอสาร สร้างภาพลกัษณ์ และ นําเสนอขา่วสารใน
การจดักิจกรรมของลกูค้า เป็นการสร้าง Value Added ให้แกง่านจดัการแสดงของลกูค้า และสร้างความพงึพอใจตอ่
การบริการของบริษัทฯ โดยรวม 

 

• การให้บริการที5ครอบคลุมประเภทของงานที5หลากหลาย 
    ทีAผา่นมา บริษัทฯได้ให้บริการบริหารการจดังานครบทั Qง 4 ประเภท คือธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน
นิทรรศการ (Exhibition), ธุรกิจให้บริการการบริหารการจดักิจกรรมทางการตลาด (Corporate Marketing Event), 
ธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานศิลปะ วฒันธรรม และ ความบนัเทิง (Art, Culture & Entertainment) และ ธุรกิจให้ 
บริการการบริหารการจดัประชมุสมัมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) โดยนบัได้วา่
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการชั Qนนําในธุรกิจทั Qง F ประเภทดงักลา่ว ซึAงทําให้บริษัทมีโอกาสทางการตลาดทีAครอบคลมุใน
อตุสาหกรรมการบริหารการจดังานอยา่งครบถ้วน  
   นอกจากนี Qแล้วบริษัทยอ่ยในเครือ CMO Group ซึAงประกอบธุรกิจให้บริการครอบคลมุทั Qงอปุกรณ์การจดั
งานแสง สี เสียงทกุประเภท การจดัทําเทคนิดพิเศษ (Special Effect) การจดัทําวีดีโอเพืAอใช้ในกิจกรรมต่างๆ หรือ
เพืAอโฆษณา การรับจดัทําโครงสร้างเวที และให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ระบบนํ Qา ปั�มลมและการวางสายสืAอสาร จึง
ทําให้กลุม่บริษัทในเครือ CMO Group สามารถให้บริการได้ครบวงจรอยา่งแท้จริง 
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• การพัฒนาระบบการทาํงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
    บริษัทฯมีนโยบายในการใช้กลยทุธ์ทีAเป็นการให้บริการแบบครบวงจร เพืAออํานวยความสะดวกและรวดเร็ว
ในการให้บริการสาํหรับลกูค้า ในปัจจบุนั นบัได้วา่บริษัทฯมีชืAอเสียงในระดบัแนวหน้าบริษัทหนึAงในตลาด และเป็นทีA
ยอมรับของลกูค้าอยา่งกว้างขวางในเชิงคณุภาพและมาตรฐานการสร้างสรรค์งานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูค้า   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ให้ความสําคญัในการสร้างทีมงานและระบบงานทีAมีประสิทธิภาพเพืAอรองรับการ
ขยายงานอยา่งตอ่เนืAอง และสามารถรักษาคณุภาพการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่ลกูค้า 

 

• การให้ความสาํคัญกับบุคลากรภายในบริษัท 
    บริษัทฯตระหนกัอยู่เสมอว่าบุคลากรในทกุระดบัของบริษัทฯเป็นกลไกทีAสําคญัในการทีAจะทําให้บริษัทฯ
ประสบความสาํเร็จในการดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนืAอง เนืAองจากธุรกิจการให้บริการบริหารการจดังานเป็นธุรกิจทีAต้อง
อาศยัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิดริเริAมสร้างสรรค์และความร่วมมือของบคุลากรในฝ่ายตา่งๆเพืAอให้
การจดักิจกรรมประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯจึงเน้นทีAการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรโดยการจดัอบรม
พนกังานให้มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการออกแบบและสร้างสืAอ และการใช้เครืAองมือ
สาํหรับการนําเสนอ  รวมถึงการจดัสง่พนกังานไปดงูานทั Qงในประเทศและต่างประเทศเพืAอให้พนกังานได้มีโอกาสใน
การรับรู้เทคนิค หรือ ความคิดสร้างสรรค์ใหมที่Aจะนํามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานให้แก่ลกูค้า  นอกจากนี Qบริษัทฯ
ยงัเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ทีAดใีห้เกิดขึ Qนภายในองค์กรด้วยการจดักิจกรรมเชืAอมสมัพนัธ์ของพนกังานอนัจะนําไปสู่
การดําเนินงานในแนวทางเดียวกนั การร่วมมือและการประสานงานเพืAอให้งานสาํเร็จดงัเป้าหมายทีAได้วางไว้ 

 
   นโยบายและการกาํหนดราคา 

    การกําหนดราคาในการให้บริการบริหารการจดังานแตล่ะงานจะกําหนดจากต้นทนุการผลติ ซึAง
ประกอบด้วยต้นทนุ ในการผลติงาน (Production Cost) ต้นทนุคา่ควบคมุในการผลติงาน (Production Control 
Management Fee) และ ต้นทนุคา่ควบคมุและบริหารงานการแสดงในวนัจดังาน (Presentation Control Fee) 
และบวกกําไรสว่นเพิAม (Profit  Margin) ในอตัราทีAเหมาะสม ซึAงจะขึ Qนอยูก่บัลกัษณะของงานวา่ต้องอาศยัความคิด
ริเริAมสร้างสรรค์ และความแปลกใหม ่ มากน้อยเพียงใด รวมทั Qงความยุง่ยากซบัซ้อนในการผลติงาน 

 
   ลูกค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

บริษัทฯ จะมุง่เน้นลกูค้าทีAเป็นเจ้าของสนิค้าหรือผลติภณัฑ์ตา่งๆ ทีAต้องการจดังานสง่เสริมการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัผลติภณัฑ์ของตนเพืAอสร้างยอดขาย เพิAมเติมจากการโฆษณาผา่นสืAอทัAวๆ ไปหรือองค์กรภาครัฐ
และเอกชนทีAต้องการสง่เสริมให้เกิดภาพลกัษณ์ทีAดีกบัตวัองค์กร โดยเจ้าของผลติภณัฑ์หรือองค์กรอาจจะเป็นผู้
กําหนดรูปแบบของกิจกรรมเอง แล้ววา่จ้างให้บริษัทฯเป็นผู้ดําเนินการหรือขอให้บริษัทฯ เป็นผู้ นําเสนอแผนการจดั
กิจกรรมให้  

บริษัทฯได้จําแนกลกูค้าออกเป็น > กลุม่ดงัตอ่ไปนี Q 
   �. กลุ่มรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ 

  เนืAองจากภาครัฐมีนโยบายสง่เสริมการลงทนุในอตุสาหกรรม ทีAมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนืAอง
ภาครัฐจงึมีนโยบายเป็นตวัแทนในการจดักิจกรรมเพืAอให้ความรู้ ความเข้าใจ หรือจดักิจกรรมทางการตลาดเพืAอ
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สง่เสริมอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิเช่น อตุสาหกรรมทอ่งเทีAยว และอตุสาหกรรมการจดัการประชมุ เป็นต้น หนว่ยงาน
ของภาครัฐทีAรับผิดชอบในการสง่เสริมอตุสาหกรรมเหลา่นี Q ได้แก่ การทอ่งเทีAยวแหง่ประเทศไทย  สาํนกังานสง่เสริม
การจดัประชมุและนิทรรศการ(สสปน.) เป็นต้น นอกจากนี Qยงัมีการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งของ
หนว่ยงานรัฐอีกเป็นจํานวนมากโดยการจดักิจกรรมนั Qนจะสอดคล้องกบัภาระหน้าทีAทีAหนว่ยงานรัฐนั Qนดแูล 

 
  0. กลุ่มธุรกิจเอกชน 

  กลุม่ธุรกิจในภาคเอกชนโดยสว่นใหญ่จะนิยมใช้การจดังานควบคูไ่ปกบัเครืAองมือสืAอสารทางการตลาดอืAนๆ 
แตอ่าจจะใช้งบประมาณและความถีAในการจดังานแตกตา่งกนัไป ขึ Qนกบัขนาดธุรกิจและสภาพการแขง่ขนัใน
อตุสาหกรรมโดยธุรกิจทีAใช้บริการบริหารการจดังานบอ่ยและมรงบประมาณสงูมกัเป็นธุรกิจทีAมกีารแขง่ขนัทีAคอ่นข้าง
สงูมีการเปลีAยนแปลงของพฤตกิรรมผู้บริโภคทีAรวดเร็ว หรือมีการเปลีAยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการต้องการใช้
บริการทีAรวดเร็ว  เช่น ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึAงเป็นธุรกิจทีAมีอตัราการเจริญเติบโตทีAดี แตม่ี
การแขง่ขนัทางด้านการตลาดสงูภายในอตุสาหกรรมธุรกิจรถยนต์ซึAงเป็นธุรกิจทีAมศีกัยภาพในการเจริญเติบโตอยา่ง
ตอ่เนืAอง และธุรกิจสนิค้าอปุโภคบริโภค เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครืAองสาํอาง และธุรกิจยาบํารุงสขุภาพ ซึAงธุรกิจ
เหลา่นี Qให้ความสาํคญักบัการจดักิจกรรมทางการตลาด การสง่เสริมการจําหนา่ย และการประชาสมัพนัธ์เพืAอสร้าง
การรับรู้ของผู้บริโภคและกลุม่เป้าหมาย 

 
  @. กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา 

  บริษัทตวัแทนโฆษณาจดัเป็นลกูค้ากลุม่ทีAมีความสาํคญัของบริษัท เนืAองจามีบริษัทตวัแทนโฆษณาเพียงไม่กีA
รายเทา่นั QนทีAสามารถให้บริการบริหาร การจัดงาน และการจัดทําโฆษณาได้แบบครบวงจร ดังนั Qน บริษัทตัวแทน
โฆษณาโดยสว่นใหญ่จึงมีความจําเป็นทีAจะต้อง ใช้บริการของผู้ให้บริการบริหารการจดังาน   

 
  ทีAผา่นมา บริษัทฯหางานใหมไ่ด้จากทั Qงลกูค้าเก่าและลกูค้าใหมไ่ด้อยา่งตอ่เนืAองด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี Q 

• การเสนอผลงานให้ลกูค้าคดัเลือก 
ทีมงานของบริษัทฯจะทําการตดิตามความเคลืAอนไหวทางการตลาดของลกูค้าหรือได้รับการตดิตอ่จากลกูค้าให้

ไปเสนอผลงานทั Qงจากลกูค้าภาครัฐวิสาหกิจ/ รัฐบาล และภาคเอกชน โดยหลงัจากทีAบริษัทฯได้รับข้อมลูจากลกูค้า 
บริษัทฯก็ จะจดัเตรียมแผนงานตาม วตัถปุระสงค์ในการจดังานของลกูค้า และนําเสนองานพืAอให้ลกูค้าคดัเลอืก 
หากบริษัทฯได้รับ การคดัเลอืกให้เป็นผู้ให้บริการ  ฝ่ายผลติผลงานของบริษัทฯก็จะประสานงานกบัลกูค้าในการ
ดําเนินงานในขั Qนตอ่ไป 

 

• ความสัมพนัธ์ที5ดกีับลกูค้า 
จากนโยบายทางการตลาดของทีAมุง่เน้นการสร้างงานทีAมีคณุภาพดี เพืAอสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า    บริษัท

ฯจึง สามารถสร้างและรักษาสมัพนัธภาพอนัดีกบัลกูค้าได้อยา่งต่อเนืAอง ลกูค้าทีAเคยได้รับบริการจากบริษัทฯจึงมี
 ความเชืAอมัAน ในคณุภาพ และกลบัมาใช้บริการของบริษัทอยา่งตอ่เนืAอง         ประกอบกบัการทีAบริษัทฯมุ่งเน้น
ลกูค้าทีAมีศกัยภาพ สงูใน การเจริญเติบโต และมีงบประมาณและมีแผนการประชาสมัพนัธ์และการตลาดอย่าง
ตอ่เนืAองตลอดทั Qงปี บริษัทฯจึง ได้รับ งานจากลกูค้าอยา่งตอ่เนืAอง 
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• การแนะนําของลกูค้าเก่า 
จากประสบการณ์ทีAมีมากวา่ /0 ปี และการให้บริการทีAได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดจีากลกูค้าทั Qงในแง่ของ

คณุภาพ ความคดิริเริAมสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนําเสนอทีAแปลกใหมแ่ตม่ีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน
การจดังานของลกูค้า จึงทําให้ลกูค้าจํานวนมากมีความมัAนใจในคณุภาพงานของบริษัทฯ และมีการแนะนําลกูค้า
อืAนๆให้มาใช้บริการของ บริษัทฯ อยา่งตอ่เนืAอง  

 
   4.1.2.2 ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน 
    ภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน 

   ภาวะการแขง่ขนัในธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานนบัวนัจะมีมากขึ Qน เนืAองจากการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง วา่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งแท้จริง ทําให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์
ตรงได้ ทําให้แทบทกุบริษัทนิยมจดักิจกรรมทางการตลาด ทั Qงในแบบเฉพาะกลุม่ และกิจกรรมสาธารณะเพืAอหวงัผล
ทางด้านการตลาดมากขึ Qน 

  การเข้าสูธุ่รกิจการให้บริการบริหารการจดังานป็นเรืAองทีAไมย่ากนกัเนืAองจากใช้เงินลงทนุและบคุลากรไมม่าก 
ในปัจจบุนักิจการทีAดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ บริษัททีAดาํเนิน
ธุรกิจบริหารการจดังานเป็นธุรกิจหลกัซึAงถือวา่เป็นคูแ่ขง่ทางตรงของบริษัทฯ และบริษัทผู้ผลติรายการโทรทศัน์และ
รายการบนัเทิงซึAงจะอาศยัจดุแขง็ทางด้านชืAอเสยีงและสืAอทีAมีอยูใ่นมือมาเชืAอมโยงกบัธุรกิจบริหารการจดังาน และ
เข้ามาประมลูงานแขง่กบัผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงเอเยนซีAโฆษณา และเอเยนซีAประชาสมัพนัธ์ ซึAงบางเอเยนซีAมี
แผนก ภายในบริษัทเองซึAงทําหน้าทีAให้บริการบริหารจดังานแก่บริษัททีAเป็นลกูค้าของตน ซึAงถือบริษัทผู้ผลติรายการ
โทรทศัน์ และเอเยนซีAโฆษณาเป็นคูแ่ขง่ทางอ้อมแตจ่ากการทีAตลาดการจดังานแสดงเติบโตและเป็นทีAนิยมของลกูค้า 
ทําให้คูแ่ขง่ทางอ้อมให้ความสาํคญักบัธุรกิจการจดังานแสดงมากขึ Qน โดยเฉพาะเอเยนซีAโฆษณา  ได้หนัมาแยง่ตลาด
การจดังานแสดงโดยการตั Qงบริษัทหรือจดัตั Qงหนว่ยงานในการจดังานแสดงให้แก่ลกูค้าในความดแูลของตนอยา่ง
จริงจงั แตอ่ยา่งไรก็ดใีนการจดังานแสดงจําเป็นต้องอาศยัประสบการณ์ และความเชีAยวชาญในการทํางานใน
ระดบัสงู ทําให้ยงัมคีวามจําเป็นในการใช้บริการจากบริษัททีAทําหน้าทีAจดังานแสดงโดยตรง 
    ในปัจจบุนัผู้ประกอบการทีAดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานในประเทศไทยมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก 
แตจ่ะมเีพียงประมาณ 5-6 รายทีAเป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมถงึบริษัทฯด้วย ซึAงมีการดําเนินงานทีAเป็นระบบ มีสถานะทีA
มัAนคง สามารถให้บริการทีAมคีณุภาพจนเป็นทีAไว้วางใจของลกูค้ามีการจบักลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ทั Qงในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ซึAงแตล่ะกิจการก็จะมีความเชีAยวชาญและสายสมัพนัธ์ทีAตา่งกนัออกไป เมืAอใช้ยอดขายทีAผา่นมาเป็น
เกณฑ์ในการจําแนกขนาดของบริษัทฯ  เมืAอเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัทีAเป็นผู้ดาํเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังาน
โดยตรงจดัวา่บริษัทฯเป็นกิจการขนาดใหญ่  
    การทีAบริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังานแตล่ะรายจะได้รับงานจากลกูค้าหรือไม ่ ขึ Qนอยูก่บัความพร้อม 
และความมัAนคงของบริษัทในการรองรับงาน และทีAสาํคญัคือความสามารถในการผลติผลงานทีAมคีณุภาพ ซึAงปัจจยัทีA
จะทําให้ผลงานดงักลา่วมคีณุภาพได้นั Qนขึ Qนอยูก่บับคุลากร โดยเฉพาะทีมงานฝ่ายครีเอทีฟและฝ่ายผลติทีAมีความคิด
ริเริAมสร้างสรรค์  มีความชํานาญและประสบการณ์ การมีฝ่ายสนบัสนนุการทํางานทีAมีความพร้อม ความสามารถ
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ของผู้ผลติแตล่ะรายทีAจะ สามารถจดัสรรองค์ประกอบทกุอยา่งให้สามารถผลติผลงานตามทีAลกูค้าต้องการได้ 
ภายในเวลาและงบประมาณทีAกําหนด   รวมถงึการบริหารจดัการทีAเข้มงวด 

    ศักยภาพในการแข่งขนัของบริษัทฯ 

    สาํหรับบริษัทฯ ซึAงดําเนินธุรกิจให้บริการบริหารการจดังานมานานกวา่ 10 ปี มีการผลติผลงานทีAมี
คณุภาพ เน้นการนําเสนอกิจกรรมในรูปแบบทีAแปลกใหมโ่ดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และมีการควบคมุคณุภาพของ
งานในทกุกระบวนการของการให้บริการ ทําให้ผลงานทีAผา่นมาของบริษัทฯได้รับการยอมรับเป็นอยา่งดีจากลกูค้าทั Qง
ในภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งตอ่เนืAองวา่เป็นงานทีAมีคณุภาพดี ซึAงทําให้ลกูค้าเหลา่นั Qนเป็นจํานวนไมน้่อยใช้บริการ
ของบริษัทฯ มาอยา่งตอ่เนืAอง ทําให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการบริหารการจดังานเติบโตมาโดยตลอดแม้
ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจทีAอตัรา การเจริญเติบโตของ GDP และคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เสริมการตลาด และ
ประชาสมัพนัธ์จะติดลบก็ตาม และเพืAอให้ บริษัทฯ สามารถรักษาสถานภาพการเป็นบริษัทชั Qนนําในธุรกิจ และเพิAม
ศกัยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถใน การแขง่ขนัของบริษัทฯ  ผู้บริหารของบริษัทฯได้วางตาํแหนง่
ทางการตลาด (Market Positioning) ของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ให้ บริการบริหารการจดังานแบบครบวงจร (Turnkey 
Event Management Services) และให้บริการครอบคลมุงานจดัแสดง ทกุประเภท     โดยการ ให้บริการทีAเน้น
คณุภาพเป็นหลกัสาํคญั ในปัจจบุนั บริษัทฯจึงได้รับการยอมรับจากทั Qงลกูค้าของ บริษัทฯเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่
เป็นหนึAงในบริษัทชั Qนนําในแตล่ะประเภทธุรกิจของการให้บริการบริหารการจดังานทีA บริษัทฯดําเนินกิจการอยู ่

 
  �.�.@ การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
   ขั Qนตอนการให้บริการบริหารการจดังาน สามารถแบง่ออกได้เป็นขั Qนตอน ดงัตอ่ไปนี Q 

     . กระบวนการให้บริการการบริหารการจดังานจะเริAมต้นจากการติดต่อมายงับริษัทฯ ของลกูค้าซึAงเป็น
เจ้าของธุรกิจ โดยลกูค้าจะแจ้งความประสงค์ทีAจะจดักิจกรรมสง่เสริมการตลาดไมว่า่จะเป็นสาํหรับตวัผลติภณัฑ์หรือ
บริการของ ตน หรือต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตน บริษัทฯจะเข้าไปรับฟังความต้องการของลูกค้า และ
วตัถปุระสงค์ในการจดั งาน รวมถึงงบประมาณในการจดังานจากลกูค้า ตามวนั เวลา และสถานทีAทีAลกูค้านดัหมาย 

 
    /. หลงัจากนั Qน บริษัทฯก็จะกลบัมาวเิคราะห์เพืAอให้เข้าใจถงึความต้องการและวตัถปุระสงค์ในการจดั
งานของลกูค้าอยา่งถ่องแท้ พร้อมนดัประชมุทีมงานซึAงประกอบไปด้วยฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) 
ฝ่ายครีเอทีฟ (Creative) และฝ่ายผลติ (Production) เพืAอระดมความคิดและวางรูปแบบ แนวทาง และวิธีการ
นําเสนองาน ตลอดจนประเมินราคาในการให้บริการในเบื Qองต้น การทํางานในขั Qนตอนนี Qจะต้องมัAนใจได้วา่แนวคดิ 
และรูปแบบของงานถกูต้องตรงกบัความต้องการของลกูค้า และอยูใ่นวงเงินทีAลกูค้ากําหนด   

 
   >. การจดัเตรียมความพร้อมสําหรับการจดังานทั Qงในด้านอปุกรณ์และสืAอสําหรับการนําเสนอ การควบคุม
การผลติ และการประชาสมัพนัธ์งาน และการออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน  

>.   การจดัเตรียมความพร้อมทางด้านอปุกรณ์และสืAอสาํหรับการนําเสนอฝ่ายผลติจะดาํเนินการ
จดัเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆทีAต้องใช้ เช่น เครืAองมือสืAอสารระหวา่งทีมงาน ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ส ี เสยีงและ
เทคนิคพิเศษและสืAอสาํหรับการนําเสนอ เครืAองแตง่กายนกัแสดงและพิธีกร ตลอดจนอปุกรณ์จดัฉากให้มี
ความเหมาะสมกบัแนวคดิและรูปแบบในการจดังาน  
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>./  การควบคมุการผลติและการประชาสมัพนัธ์งาน: ในขั Qนตอนนี Q บริษัทฯจะดําเนินการผลติงานพร้อมทั Qง
มีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพของงานในทกุขั Qนตอนของการผลติ เพืAอให้มัAนใจได้วา่งานทีAผลติออกมา
มีคณุภาพและตรงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า ในระหวา่งการผลติงานบริษัทฯก็จะประสานงานกบับริษัท
เจ้าของงานและหนว่ยงานทีAเกีAยวข้องเพืAอประชาสมัพนัธ์ให้งานเป็นทีAรู้จกัของกลุม่เป้าหมาย 
 3.3 การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังาน: การออกแบบการบริหารและควบคมุการจดังานจะ
รวมถงึการคดัเลอืกและอบรมบคุคลากรสาํหรับการจดังาน ซึAงทั Qงบริษัทฯ และลกูค้าจะดาํเนินการร่วมกนั
จดัหา คดัเลอืกและให้การอบรมเจ้าหน้าทีAฝ่ายสนบัสนนุ เช่น พนกังานต้อนรับ บริกร พนกังานตรวจตั�ว 
ตลอดจนพิธีกร และนกัแสดง และการจดัเตรียมและบริหารพื QนทีAจดังานซึAงเริAมจากการติดตอ่ขอสถานทีAกบั
หนว่ยงานทีAเกีAยวข้อง รวมถงึศกึษาข้อจํากดัของการใช้สถานทีAนั Qนๆ การจดัวางตําแหนง่ของอปุกรณ์ เครืAองไม้
เครืAองมือตา่งๆให้เหมาะสมกบัการใช้งาน การตกแตง่เวทีและฉากให้มคีวามนา่สนใจและการจดัเตรียมพื QนทีA
วา่งสาํหรับผู้ เข้าร่วมงานอยา่งเพียงพอ ตลอดจนการจดัพื QนทีAสาํหรับเส้นทางสญัจรเพืAอให้ผู้ เข้าร่วมงาน
สามารถเดินทางจากจดุชมงานจดุหนึAงไปยงัอีกจดุหนึAงได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการ จดัเตรียม
มาตรการรักษาความปลอดภยัตา่งๆ ไว้พร้อมกนัด้วย 
 

    >.F  การดาํเนินการจดังานตามวนัเวลา และสถานทีAทีAกําหนด 
 

แผนผังแสดงขั Gนตอนการบริหารจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯได้รับการ
ติดต่อจากลูกค้า

บริษัทฯได้รับการบริษัทฯได้รับการ
ติดต่อจากลูกค้าติดต่อจากลูกค้า

วิเคราะห์ความ
ต้องการและวัตถุ
ประสงค์ในการ

จัดงานของ
ลูกค้า

วิเคราะห์ความวิเคราะห์ความ
ต้องการและวัตถุต้องการและวัตถุ
ประสงค์ในการประสงค์ในการ

จัดงานของจัดงานของ
ลูกค้าลูกค้า

ออกแบบแนวคดิ
รูปแบบและแนว

ทางของงาน

ออกแบบแนวคดิออกแบบแนวคดิ
รูปแบบและแนวรูปแบบและแนว

ทางของงานทางของงาน

ควบคมุการ
ผลติและการ

ประชาสมัพันธ์

ควบคมุการควบคมุการ
ผลติและการผลติและการ

ประชาสมัพันธ์ประชาสมัพันธ์

จัดเตรียมอปุกรณ์
และสื+อสําหรับ
การนําเสนอ

จัดเตรียมอปุกรณ์จัดเตรียมอปุกรณ์
และสื+อสําหรับและสื+อสําหรับ
การนําเสนอการนําเสนอ

ออกแบบการ
บริหารและควบคมุ

การจัดงาน

ออกแบบการออกแบบการ
บริหารและควบคมุบริหารและควบคมุ

การจัดงานการจัดงาน

งานการแสดงงานการแสดงงานการแสดง
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 �.0  ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ (Equipment Service)  
    �.0.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

    ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค (Equipment & Utilities service) สาํหรับการ
จดักิจกรรมการแสดงและการนําเสนอ อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จาํกัด (“พีเอ็ม”)  
 
   การให้บริการจะทําการจดัหาและ อํานวยความสะดวกในการใช้งานอย่างครบวงจรสําหรับอปุกรณ์การ
จดักิจกรรมการแสดง (Production Management Solutions) และสาธารณปูโภค โดยการให้บริการจะครอบคลมุ
ตั Qงแต่การให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกีAยวกบัชนิดของอปุกรณ์ทีAเหมาะสมกับการใช้งาน การให้บริการติดตั Qงและ
การดําเนินการในการใช้งานอปุกรณ์ รวมตลอดถึงการประสานงานทีAมีประสิทธิภาพและแม่นยํา เพืAอให้การจดังาน
นั Qนๆ ประสบความสาํเร็จด้วยดี 

 
    ปัจจบุนัการให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการจดักิจกรรมการแสดง ให้บริการในอปุกรณ์หลกั 4 ประเภท คือ 

- อปุกรณ์เกีAยวกบัภาพ (Image) เช่น เครืAองฉายภาพ (Projector), จอภาพ (Screen), พาโนรามา่(Panorama), 
ทีวี/ วีดีโอวอลล์ (TV/VDO Wall), โปรเจ็กชัAนวอลล์ (Projection Wall), พลาสมา (Plasma), ซีนอน (Xenon) และLed 
Screen  

 - อปุกรณ์เกีAยวกบัแสง (Lighting) เช่น ระบบแสงแบบคอนเวนชัAน (Convention Lighting), ระบบแสงกลางแจ้ง 
(Outdoor Lighting) ระบบแสงสาํหรับงานคอนเสร์ิต (Concert Lighting) และระบบแสงสาํหรับ การจดัแสดงสนิค้า
และนิทรรศการ (Exhibit Lighting) 

  - อปุกรณ์เกีAยวกบัเสยีง (Pro Audio) สาํหรับการจดัการประชมุ, งานเปิดตวัสนิค้า และงาน Light & Sound 
  - อปุกรณ์เกีAยวกบัเอฟเฟคท์ (Effect) เช่น การใช้แสงเลเซอร์, อโุมงค์นํ Qา, จอนํ Qา (Water Screen) และนํ Qาพใุนระบบ 
 Straight, Skirt และ Circle สาํหรับการบริการทางด้านสาธารณปูโภคในการจดังานจะเน้นไปทีAระบบไฟฟ้าเป็นหลกั 

 
    �.0.0  การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
 
    �.0.0.� นโยบายและการกาํหนดราคา 

    การกําหนดราคาอปุกรณ์และบริการสาะรณปูโภค จะขึ Qนอยูก่บัประเภทและชนิดของอปุกรณ์ สาํหรับประเภท
ของอปุกรณ์ทีAมีผู้ให้บริการอยูใ่นตลาดจํานวนมาก เช่น อปุกรณ์เกีAยวกบัแสง ส ีและเสยีง  จะกําหนดราคาโดยอ้างอิง
จากราคาตลาด สาํหรับอปุกรณ์ประเภททีAต้องอาศยัเทคนิคพิเศษซึAงมีลกัษณะเฉพาะและม ี คูแ่ขง่จํานวนน้อยรายทีA
สามารถให้บริการได้ และไมม่ีราคาตลาดอ้างอิง เช่น นํ Qาพ ุ จะกําหนดราคาในการให้ บริการโดยพิจารณาปัจจยัหลกั 
3 ประการ คือ  ความสามารถในการสร้างเอฟ เฟคท์พิเศษของชนิดอปุกรณ์  ความยากงา่ยในการจดัทําเอฟเฟคท์
พิเศษ   และความถีAในการใช้งานของอปุกรณ์  

 

    �.0.0.0 ลูกค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าของธุรกิจการให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภค ประกอบไปด้วย   
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• บริษัทให้บริการอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอทีAยงัขาดแคลนอปุกรณ์บางอยา่งทีAลกูค้าต้องการ บริษัท
เหลา่นี Qจะทําการเชา่อปุกรณ์ประเภทดงักลา่วตอ่จากกลุม่บริษัทเพืAอไปให้บริการลกูค้าของตน  

• บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) และเอเยนซีA 

• หนว่ยงานทั QงภาครัฐและภาคเอกชนซึAงต้องการจดักิจกรรมการแสดงด้วยตนเอง 
  

   �.0.0.@ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการอุปกรณ์และบริการสาธารณูปโภค 
    หากพิจารณาธุรกิจให้บริการอปุกรณ์และบริการสาธารณปูโภคในประเทศไทยแล้ว จะพบวา่มี
ผู้ประกอบการอยูจํ่านวนมาก แตเ่มืAอคํานงึถึงลกัษณะความต้องการแล้ว ผู้ประกอบการจํานวนมากยงัไมส่ามารถ
 ตอบสนองความต้องการได้อยา่งเพียงพอ  เนืAองจากอปุกรณ์ทีAมีความทนัสมยั และสามารถใช้งานได้ ตามทีAลกูค้า
ต้องการมีอยูอ่ยา่งจํากดัผู้ประกอบการบางรายมีอปุกรณ์เพืAอสนบัสนนุธุรกิจทีAเกีAยวข้องกบัธุรกิจของตน ในขณะทีA
ผู้ประกอบการบางรายถึงแม้จะมอีปุกรณ์อยูเ่ป็นจํานวนไมน้่อย แตอ่ปุกรณ์ดงักลา่วก็ล้าสมยัและไมเ่ป็นทีAต้องการ
ของลกูค้า  หากพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจทีAมีอปุกรณ์ทีAมีคณุภาพแบบครบวงจรและเป็น ทีAยอมรับของลกูค้า
และคนในวงการแล้ว จะพบวา่การแขง่ขนัยงัอยูใ่นระดบัตํAา 

     
เพืAอดํารงความสามารถในการแขง่ขนั  กลุม่บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจดัให้มีอปุกรณ์ทีAมีความ

ทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลีAยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยได้จดัให้มีอปุกรณ์ใหม่ๆ  ตาม
ความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนืAอง และมีหนว่ยงานทีAทําหน้าทีAในการจดัเก็บและรักษาอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพทีA
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั Qงการจดัให้มีบคุลากรทีAมคีวามรู้และทกัษะในการให้บริการเกีAยวกบัอปุกรณ์ ให้แก่
ลกูค้า  ซึAงจะทําให้สามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี ในปัจจบุนักลุม่บริษัทจงึได้รับการยอมรับ
จาก ทั Qงลกูค้าของบริษัทเองและบริษัทคูแ่ขง่ขนัวา่ เป็นบริษัทผู้ให้บริการอปุกรณ์ สาํหรับการ จดัการแสดงและการ
นําเสนอทั Qงอปุกรณ์ประเภทภาพ (Pro Image) อปุกรณ์ประเภทแสง (Pro  Lighting)  อปุกรณ์ประเภทเสยีง (Pro 
Audio) และอปุกรณ์ประเภทเอฟเฟคท์ (Pro Effect) ทีAมีคณุภาพและ ทนัสมยั ชั Qนแนวหน้าบริษัทหนึAงในวงการ 

 
    �.0.@ การจัดหาอุปกรณ์และบริการ 

�. อุปกรณ์ ใช้นโยบายในการจดัหาผลติภณัฑ์ทีAมีคณุภาพและตรงกบัความต้องการของลกูค้าใน
ราคาทีAเหมาะสม อปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอทีAให้บริการทั Qงหมดเป็นอปุกรณ์ทีAนําเข้า
จากตา่งประเทศ เนืAองจากเป็นสนิค้าทีAมีคณุภาพดีและมมีาตรฐาน การจดัซื Qออปุกรณ์
โดยสว่นใหญ่จะจดัซื Qอโดยการตดิตอ่กบับริษัทผู้ผลติอปุกรณ์ทีAอยูใ่นตา่งประเทศ
โดยตรง เช่น ในประเทศญีAปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฝรัAงเศส และเบลเยีAยม ในบางครั Qงจะ
สัAงซื Qออปุกรณ์โดยการตดิตอ่กบัตวัแทนจําหนา่ยของผู้ผลติอปุกรณ์ซึAงอยูใ่นประเทศ
ไทย 
 

0. บุคลากร เนืAองจากบคุลากรเป็นสว่นสาํคญัอยา่งหนึAงในการประกอบธุรกิจ กลุม่บริษัทจงึมี
นโยบายให้การฝึกอบรมให้พนกังานมีทกัษะและความชํานาญในการใช้อปุกรณ์และ
เครืAองมือ และเทคนิคการเก็บรักษาอปุกรณ์อยา่งตอ่เนืAอง 
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 �.@  ธุรกิจให้บริการผลติสื5อสาํหรับการนําเสนอ  (Presentation Media) 
 
    �.@.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

    ปัจจบุนัธุรกิจให้บริการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนออยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท ดิอายส์ จาํกดั 

(“ดิอายส์”) ดิอายส์ให้บริการทีAเกีAยวกบัการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการจดักิจกรรมการแสดงและการ
นําเสนอแบบครบวงจร โดยครอบคลมุตั Qงแตก่ารให้คําแนะนําและคําปรึกษาเกีAยวกบัการเลอืกชนิดของสืAอทีA 
เหมาะสมกบังานนําเสนอแตล่ะประเภท การเลอืกชนิดของอปุกรณ์ทีAเหมาะสมสาํหรับการนําเสนอ การออกแบบ
 สืAอสาํหรับการนําเสนอ และการดแูลงานทางด้านการติดตั Qงอปุกรณ์สาํหรับการนําเสนอทั Qงภาพ แสง เสยีงและ
เอฟเฟค ดอิายส์ ให้บริการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนําและเปิดตวัสนิค้า เพืAอทําให้กลุม่เป้าหมาย
ของสนิค้าเกิดความเข้าใจและการรับรู้เกีAยวกบัตวัสนิค้าได้มากขึ Qน และสืAอสาํหรับการนําเสนอสาํหรับการแนะนํา
และประชาสมัพนัธ์องค์การเพืAอกอ่ให้เกิดภาพพจน์ทีAดีตอ่ตวัองค์ สืAอสาํหรับการนําเสนอทีA ผลติขึ Qนจะถกูนําไปใช้
ทั Qงในกิจกรรมการจดัแสดงสนิค้าและนิทรรศการ กิจกรรมการตลาดและการสง่เสริมการขาย กิจกรรมบนัเทิง
สาธารณะ และกิจกรรมการประชมุในระดบันานาชาติ ปัจจบุนัดิอายส์ให้บริการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนออยู ่ 4 
ประเภท คือ 

   - สืAอประเภทมลัติมิเดยี (Multimedia) ซึAงเป็นการใช้สืAอทางภาพและเสยีงทีAหลากหลายทั Qงจาก Slide 
Projector,  Video Projector, Computer Graphic, Midi Sequencer, Light, Sound and Laser Effect ระบบ
ไฟฟ้าตา่งๆ รวมไปถึงพล ุ และนํ Qาพดุ้วยระบบ Synchronize จากการทํางานทีAควบคมุจากจดุเดียวโดยใช้ Datation 
Trax เพืAอนําเสนอเรืAองราวให้นา่ตืAนเต้นและสร้างความประทบัใจให้แก่ผู้ชม  

 
- สืAอประเภทวีดีโอ (Video Presentation) ซึAงดอิายส์จะให้บริการออกแบบและผลติสืAอวีดีโอโดยการนํา

เทคนิคในการผลติทีAทนัสมยัเช่น Matrox Speed Laser มาใช้เพืAอทําให้งานทีAผลติได้มีความสวยงามและคมชดั 
 

- สืAอประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Computer Graphic) ซึAงเป็นรูปแบบใหมข่องสืAอสาํหรับการนําเสนอซึAงจะ
จดัทําด้วยระบบ Interactive Computer และมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเช่น 3-d max, 3d-studio, 
Illustration และ Photoshop มาใช้เพืAอให้งานทีAผลติได้มีความสวยงาม และนา่ตืAนตาตืAนใจ  

 
- สืAอโฆษณาสาํหรับการออกอากาศทางโทรทศัน์ (TV Spot) การผลติสืAอทางด้าน TV Spot ของดอิายส์ เป็น

การผลติด้วยระบบคอมพิวเตอร์นําสมยัพร้อมทั Qงนําคอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาประกอบพร้อมทีมงานตดัตอ่ทีAมี
ประสบการณ์พร้อมให้คําปรึกษาและให้บริการลกูค้าได้อยา่งตรงตามความต้องการ 

 
   �.@.0   การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

    �.@.0.�  นโยบายและการกาํหนดราคา 
  ดิอายส์ มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้บริการผลติสืAอสาํหรับการนําเสนอทีAเป็นมาตรฐาน และสามารถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ โดยกําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการผลติสืAอแตล่ะประเภท บวกกําไรหรือผล
ผลตอบแทนในระดบัทีAเหมาะสม 



                                                                                    บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

31 
 

    �.@.0.0 ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

• บริษัทผู้ ให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Organizer) และเอเยนซีAโฆษณา ซึAงไม่มีหน่วยงาน
ภายในของตนทําหน้าทีAจดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนอ  

• หนว่ยงานทั QงภาครัฐและภาคเอกชนซึAงต้องการจดักิจกรรมเพืAอประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน และ
จําเป็นต้องใช้สืAอสาํหรับการนําเสนอ  

 
   4.3.2.3 สภาวะการแข่งขันในธุรกิจให้บริการจัดทาํสื5อสาํหรับการนําเสนอ 
 

    หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการจดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนอในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการอยู่
เป็นจํานวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมีความชํานาญในการจดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนออยูเ่พียง
ประเภทเดียว หรือสองประเภทเทา่นั Qน มีผู้ประกอบการเพียงไมที่AรายซึAงรวมถึง ดิอายส์ด้วย ทีAสามารถให้บริการ
จดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนอได้แบบครบวงจร มีการเจาะกลุม่เป้าหมายหลายกลุม่ มีการดําเนินกิจการทีAเป็นระบบ 
และได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากคนในวงการ  
    เพืAอดํารงความสามารถในการแขง่ขนั ดิอายส์ได้ให้ความสาํคญัในการจดัให้มีบริการจดัทําสืAอ สาํหรับ
การนําเสนอแบบครบวงจรทั QงสืAอประเภทวีดีโอ สืAอประเภทมลัติมีเดีย สืAอประเภทคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสืAอ
ประเภทมลัติวิดีโอ  ซึAงตรงกบัความต้องการของลกูค้า และทนัตอ่การเปลีAยนแปลงทางเทคโนโลยี ในราคา ทีAหมาะ
สมนอกจากนี Q ดิอายส์ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังานของบริษัทอยา่งตอ่เนืAองเพืAอให้เข้าใจและตามทนั เทคโนโลยีทีA
เกีAยวข้องกบัการจดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนอซึAงมีการเปลีAยนแปลงทีAคอ่นข้างเร็วด้วยการให้บริการทีA เน้น คณุภาพ
ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการนําเสนอทีAแปลกใหม ่แตต่รงกบัวตัถปุระสงค์ของลกูค้า   พร้อม กบัคิดราคา
ในการให้บริการในอตัราทีAแขง่ขนัได้ทีA ผา่นมาดอิายส์จงึได้รับการยอมรับจากทั Qงลกูค้าของบริษัทฯเอง และบริษัท
คูแ่ขง่ขนัวา่เป็นหนึAงในบริษัทผู้ให้บริการจดัทําสืAอสาํหรับการนําเสนอชั QนนําบริษัทหนึAงในวงการ 

 
4.3.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

�. อุปกรณ์ที5ใช้ใน
การจัดทาํสื5อ
สาํหรับการ
นําเสนอ 

ดิอายส์มีนโยบายในการจดัหาเครืAองมือ และอุปกรณ์ทีAใช้ในการจัดทําสืAอสําหรับการ
นําเสนอ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก อุปกรณ์สําหรับการถ่ายทําวีดีโอ และ
อุปกรณ์สําหรับการถ่ายภาพทีAมีคุณภาพดีและตรงกับความต้องการใช้งาน โดย ดิ

อายส์ จะมีการสัAงซื QอเครืAองมือและอุปกรณ์ทีAจําเป็นจากทั Qงแหล่งภายในประเทศและ
นอกประเทศ 

0. บุคลากร เนืAองจากบคุลากรเป็นสว่นทีAสําคญัอย่างหนึAงในการประกอบธุรกิจให้บริการจดัทําสืAอ
สําหรับการนําเสนอ ดิอายส์ จึงมีนโยบายให้การฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและ
ความชํานาญในการใช้อปุกรณ์ และเครืAองมืออยา่งตอ่เนืAอง 
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 �.�  ธุรกิจให้บริการออกแบบ ตกแต่งประกอบ ก่อสร้าง งานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ
 (Exhibition Design and Construction) 

 

�.�.� ลกัษณะของผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
    ธุรกิจการให้บริการออกแบบ ตกแตง่ประกอบ ก่อสร้างงานแสดงสนิค้า หรืองานนิทรรศการ 
(Exhibition Design and Construction) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

จาํกัด (เวิร์คแมน)ให้บริการเกีAยวกบัการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่ งานนิทรรศการตา่งๆ ทั Qงประเภทนิทรรศการ
ชัAวคราวและนิทรรศการถาวร ตลอดจนงานออกแบบตกแตง่ร้านค้าตา่งๆ  โดยมีลกูค้าทั Qงในและนอกประเทศ   

 
4.4.2 การตลาดและภาวะแข่งขัน 

   �.�.0.� นโยบายการกาํหนดราคา 
   เวิร์คแมน มีนโยบายในการกําหนดราคาในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่โดยการประมาณการราคา คา่

วสัด ุ และคา่แรงงานซึAงจะรวมถงึคา่แรงงานทั Qงในสว่นของการก่อสร้าง  การติดตั Qง และ การรื Qอถอนและบวกด้วย
ผลตอบแทนในระดบัทีAเหมาะสมอ้างอิงตามมาตรฐานทีAใช้กนัโดยทัAวไปซึAงราคาของงานจะผนัแปรไปตามความยาก
ง่ายและรายละเอียดของงาน  

 
   �.�.0.0 ลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

•  บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึAงไมม่ีหนว่ยงานภายใน หรือบริษัทยอ่ยทีAไม่
ชํานาญในงานประเภทนิทรรศการ 

• หนว่ยงานทั QงภาครัฐและภาคเอกชนซึAงต้องการจดักิจกรรมเพืAอประชาสมัพนัธ์หนว่ยงานของตน  
 

   �.�.0.@ สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการออกแบบ ก่อสร้างงานโครงสร้าง และศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ในธุรกิจการออกแบบ ก่อสร้างงานโครงสร้างสาํหรับการจดังานแสดง จะพบวา่มีผู้ประกอบการเป็น
จํานวนมาก ตั Qงแตผู่้ประกอบการรายใหญ่ไปถึงผู้ประกอบการรายเลก็ซึAงเป็นสว่นใหญ่ของธุรกิจนี Q ในการรับงาน
โครงสร้างหากเป็นงานทีAมี scale ใหญ่จะมีผู้ประกอบการทีAมศีกัยภาพในการรับงาน และมีฝีมอืเป็นทีAยอมรับใน
คณุภาพงานเพียงไมกี่Aราย  การแขง่ขนัในธุรกิจจะเน้นทีAคณุภาพงานและความปลอดภยัในการก่อสร้างตกแตง่เป็น
สาํคญั ซึAงหากได้รับการยอมรับจากลกูค้าก็จะมีโอกาสได้รับงานอยา่งตอ่เนืAอง ดงันั Qน เวิร์คแมน ในฐานะทีAเป็น
ผู้ประกอบการรายใหมใ่นธุรกิจนี Q จึงมีเป้าหมายในการก้าวไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ทางด้านงาน
นิทรรศการ ด้วยนโยบายในการควบคมุคณุภาพของงาน และการออกแบบงานทีAมีความโดดเดน่และมีเอกลกัษณ์ 

 
   �.�.@ การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

�. วัสดุอุปกรณ์ที5ใช้ 
    ในการจัดทาํ 
    โครงสร้าง 

เวิร์คแมน มีนโยบายในการจดัหาเครืAองมือ และอปุกรณ์ทีAใช้ในการจดั 
ทํางานโครงสร้างทั Qงจากแหลง่ภายในประเทศและนอกประเทศ  
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0. บุคลากร บคุลากรถือเป็นสว่นทีAสาํคญัในธุรกิจการจดัทําโครงสร้างเนืAองจากเป็นงาน
ทีAต้องใช้ฝีมือและความชํานาญเฉพาะทาง โดยซี-เม็กซ์ใช้นโยบายในการ
คดัเลือกผู้ รับเหมาทีAมีความเชีAยวชาญและประสบการณ์ในการจัดทํางาน
นิทรรศการ และควบคมุการทํางานโดยพนกังานของบริษัททีAมีประสบการณ์
โดยตรงในธุรกิจ 

 
�.^ ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service) 

 
   �.^.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

   ธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) อยูภ่ายใต้การดําเนินงานของบริษัท เอ็กซ์โป
ซิชัAน เทคโนโลยี จํากดั (เอ็กซ์โป เทค) ซึAงเป็นบริษัทยอ่ยทีAบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ F� ของทนุจดทะเบียนทีA
ชําระแล้วของบริษัทดงักลา่ว เอก็ซ์โป เทค เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณปูโภค อาทิเช่น บริการตอ่ระบบไฟฟ้า 
ระบบทอ่นํ Qา ระบบทอ่ลม และระบบการเดินสายสง่สญัญาณตา่งๆ ทีAจําเป็นสาํหรับการจดังาน EVENT นอกจากนี Q 
เอ็กซ์โป เทคยงัเป็นผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณปูโภคทกุประเภทอยา่งเป็นทางการในสว่นของอาคารชาเลนเจอร์ 
เมืองทองธานี ด้วย 

 
   �.^.0 การตลาดและภาวะแข่งขัน 
   �.^.0.� นโยบายการกาํหนดราคา 

    เอ็กซ์โป เทค มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้บริการระบบสาธารณปูโภค (Utility Service) ทีA
เป็นมาตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในตลาดได้ โดยกําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการให้บริการแตล่ะ
ประเภท บวกกําไรหรือผลผลตอบแทนในระดบัทีAเหมาะสม 

 
   4.5.2.2 ลูกค้า และ กลุ่มเป้าหมาย 

• หนว่ยงานทั QงภาครัฐและภาคเอกชนซึAงต้องการจดักิจกรรมเพืAอประชาสมัพนัธ์หน่วยงานของตน ทีAมา
จดังานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

• บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึAงไมม่ีหนว่ยงานภายใน หรือบริษัทยอ่ยทีAไม่
ชํานาญในงานระบบสาธารณปูโภค 

 
   �.^.@  สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการดําเนินการการให้บริการระบบสาธารณูปโภค (Utility Service)

 และศักยภาพในการแข่งขัน 
   หากพิจารณาธุรกิจผู้ให้บริการงานระบบสาธารณปูโภคสาํหรับการงานประเภทสง่เสริมการขาย หรืองาน 

EVENT ตา่งๆ ในประเทศไทย จะพบวา่มีผู้ประกอบการอยูเ่ป็นจํานวนมาก แตผู่้ประกอบการโดยสว่นใหญ่จะมีความ
ชํานาญในการให้บริการงานระบบอยูเ่พียงประเภทเดยีว หรือสองประเภทเทา่นั Qน มีผู้ประกอบการเพียงไมที่AรายซึAง
เอ็กซ์โป เทค ด้วย ทีAสามารถให้บริการงานระบบสาธารณปูโภคได้แบบครบวงจร โดยเฉพาะการเป็นผู้ให้บริการ
อยา่งเป็นทางการเพียงรายเดยีวสาํหรับผู้ ทีAจดังานในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  ทําให้ เอก็ซ์โป เทค มีความ
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ได้เปรียบในเรืAองของการติดตอ่งานกบัลกูค้าอืAนๆ และสร้างการรับรู้ในเรืAองของการให้บริการอยา่งมืออาชีพกบัลกูค้า
ด้วย 

 
�.c ธุรกิจการให้บริการด้านดนตรีและการจัดการศิลปินอย่างครบวงจร(One Stop Music and Artist 
Management  Company) 

   �.^.� ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 
    ประกอบธุรกิจให้บริการด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร (One Stop Music and 
Artist Management  Company ) เอ็ม เทอร์ตี Gวัน มีสนิค้าและบริการทีAครอบคลมุถึง บริหารงานจดัสรร
ศิลปิน (Talent Agency) สร้างสรรค์การผลติงานเพลงแบบครบวงจร (Studio Production) การออกแบบ
ควบคมุการผลติการแสดงสด (Live Music Production) การจดักิจกรรมดนตรีเพืAอการตลาด (Corporate 
Music) และคอนเสร์ิต ด้วยคอนเซปต์การให้บริการทีAรวดเร็ว และตอบโจทย์ทกุความต้องการ ทั Qงนี Qกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายคือองค์กรธุรกิจ กลุม่คอนซูมเมอร์โปรดกัซ์ และ กลุม่ครีเอทีฟเอเจนซีA โดย เอ็ม เทอร์ตี Gวนั  มีทีมงาน
เฉพาะทางทั Qง นกัประพนัธ์เพลง  โปรดิวเซอร์ มิวสคิคอมโพสเซอร์ ซาวด์เอนจิเนียร์ และ นกัการตลาดมวิสคิ
มาร์เกตติ Qง ทีAพร้อมจะรองรับการออกแบบและผลติงานเพลง การแสดง และบริหารจดัสรรหาศิลปิน อยา่งครบ
วงจร  

 
   �.^.0 การตลาดและภาวะแข่งขัน 
   �.^.0.� นโยบายการกาํหนดราคา 

    เอ็ม เทอร์ตี Gวนั มีนโยบายในการกําหนดราคาการให้ด้านดนตรีและจดัการศิลปินอยา่งครบวงจร 

(One Stop Music and Artist Management Company) ทีAเป็นมาตรฐาน และสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในตลาด
ได้ โดยกําหนดระดบัราคาจากต้นทนุของการให้บริการแตล่ะประเภท บวกกําไรหรือผลผลตอบแทนในระดบัทีA
เหมาะสม 

 
   4.5.2.2 ลูกค้า และ กลุ่มเป้าหมาย 

• หนว่ยงานทั QงภาครัฐและภาคเอกชนซึAงต้องการจดักิจกรรมด้านดนตรี หรือต้องการศิลปินเพืAอมาร่วม
ในกิจกรรมทีAจดัขึ Qน เพืAอประชาสมัพนัธ์หนว่ยงานหรือบริษัทของตน  

• บริษัทผู้ให้บริการบริหารการจดังาน (Event Organizer) ซึAงไมม่ีหนว่ยงานภายใน หรือบริษัทยอ่ยทีAไม่
มีหนอ่วยงานหรือผู้ ชํานาญการด้านดนตรี หรือต้องการบริการจดัหาศิลปิน อยา่งครบวงจร  

 
  �.^.@  สภาวะการแข่งขันในธุรกิจการดําเนินการการให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินอย่าง
ครบวงจร (One Stop Music and Artist Management Company) 
   ธุรกิจการให้บริการด้านดนตรีและจัดการศิลปินอย่างครบวงจร (One Stop Music and Artist 
Management Company) นั Qนถือเป็นธุรกิจทีAยงัไม่มีคู่แข่งในตลาดมากนกั เพราะโดยสว่นใหญ่แล้ว ผู้ ทีAให้บริการ
ด้านนี Qจะทํางานเองในลกัษณะรับจ้างเป็นงานๆ ไป ซึAงเป็นรูปแบบของการทํางานแบบอิสระ สําหรับเอ็ม เทอร์ตี Gวัน 
จะมีการให้บริการทีAครบวงจร ลกูค้าไม่จําเป็นต้องติดต่อหลายทีA หรือหลายบริษัท ในการทีAจะได้ศิลปินหรือวงดนตรี
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ในแนวทีAเหมาะสมกับลกัษณะการจัดกิจกรรม เพืAอให้มาร่วมในการจัดงานกิจกรรม หรือหากลูกค้าต้องการการ
บริการด้านดนตรีและเสยีงเพลงในรูปแบบอืAนเพิAมเติม ก็สามารถคยุถึงความต้องการ เพืAอให้บริษัทได้ออกแบบดนตรี 
ทําขึ Qนเป็นพิเศษก็ได้เช่นกนั 
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การวิจัยและพัฒนา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
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 ��

5. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที� �( ธันวาคม +,,- 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อยที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ดําเนินงาน มี
รายละเอียดดงันี ( 
(ก) ที�ดิน 

 

ที�ตั /ง ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เลขที�ดนิ +,- ตําบล
ธงชยัเหนือ อําเภอปัก
ธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา 

233 ตารางวา บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ดนิวา่งเปล่าไม่ได้
ประกอบธุรกิจ 

6.83 ไม่ตดิภาระคํ (า
ประกนัใดๆ 

เลขที�ดนิ +323 ตําบล
วงัทองหลาง บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

:6 ตารางวา ดอิายส์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของดอิายส์
ในปัจจบุนั 

;.-6 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินหนงัสือ
คํ (าประกนัของ
บริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ -8;2 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

; ไร่ @ ตารางวา พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของพีเอ็ม
ในปัจจบุนั 

;8.@- ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้
เงินของบริษัทใหญ่
กบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศแหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ +86- ตําบล
วงัทองหลาง  
บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2@6 ตารางวา บริษัทฯ เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของบริษัท
ในปัจจบุนั 

3.66 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเงินเบิกเกิน
บญัชี กบัสถาบนั
การเงินในประเทศ
แหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ +82- ตําบล
วงัทองหลาง อําเภอ
บางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

2@6 ตารางวา บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานของบริษัท
ในปัจจบุนั 

3.66 ตดิภาระเงินกู้ ยืม 
ระยะยาว กบั 
สถาบนัการเงิน
แหง่หนี� 
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ที�ตั /ง ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

เลขที�ดนิ 22 ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

+ ไร่ 8 งาน       
+8 ตารางวา 

พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของคลงัสินค้า
ชั�วคราวของบริษัทใน
ปัจจบุนั 

,2.3, ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินกู้ระยะยาว ,
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินตัBว
สญัญาใช้เงินของ
บริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

เลขที�ดนิ -2,- ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

266 ตารางวา พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

เป็นทางเข้าออกของ
คลงัสินค้าชั�วคราว
ของบริษัทในปัจจบุนั 

@.+6 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี,
วงเงินตัBวสญัญาใช้
เงินของบริษัทฯใหญ่
กบัสถานบนัการเงิน
แหง่หนี�ง 

เลขที�ดนิ 8;, ตําบล
คลองกุ่ม อําเภอบงึกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 

@66 ตารางวา พีเอ็ม เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

เป็นทางเข้าออกของ
คลงัสินค้าชั�วคราว
ของบริษัทในปัจจบุนั 

-.;6 ไม่ตดิภาระคํ (า
ประกนัใดๆ 
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(ข) อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 

ลกัษณะ 
ทรัพย์สิน 

ที�ตั (ง/ขนาด ประเภทการถือ
ครอง 

วตัถปุระสงค์การถือ
ครอง 

มลูคา่ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 เลขที� 2;+2 ทาวน์
อินทาวน์ ซอย 8/@ 
ถนนลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

,.83 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
จากสถาบนัการเงิน
แหง่หนึ�ง 

อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

 เลขที� 2;:2 ทาวน์
อินทาวน์ ซอย 8/8 
ถนนลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

บริษัทฯเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

8.98  ตดิภาระเงินกู้ ยืมระยะ
ยาว กบัสถาบนั
การเงินแหง่หนึ�ง 

อาคารสํานกังาน
และส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เลขที� 2:68 ซอย
ลาดพร้าว 3; ถนน
ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

ดอิายส์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

8.-@ ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
และวงเงินหนงัสือคํ (า
ประกนัธนาคารของ
บริษัทใหญ่กบัสถาบนั
การเงินในประเทศ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เลขที� ;/2,-23 
ตําบลคลองกุ่ม 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 

พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ที�ตั (งของอาคาร
สํานกังานปัจจุบนั 

@-.@2 ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้เงิน
ของบริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 

โกดงั เลขที� 4/18-19 
ตําบลคลองกุ่ม 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 

พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

คลงัสินค้า 6.2: ตดิภาระคํ (าประกนั
วงเงินเบกิเกินบญัชี
ของบริษัท, วงเงิน
หนงัสือคํ (าประกนั
ธนาคารของบริษัท 
และบริษัทใหญ่และ
วงเงินตัBวสญัญาใช้เงิน
ของบริษัทใหญ่กบั
สถาบนัการเงินใน
ประเทศแหง่หนึ�ง 
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(ค) อปุกรณ์ดําเนินงาน 

ลักษณะทรัพย์สิน ประเภทการถือครอง วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อปุกรณ์ดําเนินงาน บริษัทฯเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ :.+8 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน พีเอ็มเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ +,.+8 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน ดอิายส์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 2.;- ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน ซี-เม็กซ์ เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 6.62 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 

อปุกรณ์ดําเนินงาน เอ็กซ์โป-เทค เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ5 

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 2.63 ไม่ตดิภาระคํ (าประกนัใดๆ 
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โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ.��/����  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการรายงาน 

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลกิหัวข้อนี1” 
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�.     ข้อพพิาททางกฎหมาย 

      
 บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีข้อพิพาททางกฎหมายที"ยงัไมส่ิ &นสดุ ซึ"งอาจมีผลกระทบตอ่สนิทรัพย์
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ &นสดุ ณ วนัที" 12 ธนัวาคม 5667 จํานวน 5 คดี มีรายละเอียดดงันี & 
 

1) คดีระหวา่ง บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (โจทก์) กบั บริษัท เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 
(มหาชน) (จําเลย) 

เมื"อวนัที" 18 พฤศจิกายน 5662 บริษัทฯ เป็นโจทก์ยื"นฟ้อง บริษัท เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) ในฐานะจําเลย เป็นคดตีอ่ศาลแพง่ ในข้อหา/ฐานความผิดในเรื"อง ผิดสญัญา              
อนัเนื"องมาจากไมชํ่าระหนี &คา่บริการจดังานเป็น คดีหมายเลขดาํที" 6332/2551  ซึ"งตอ่มา เจ้าหนี &รายหนึ"งของ
จําเลยรายเดียวกนันี & ได้ยื"นคาํร้องขอฟื&นฟกิูจการตอ่ศาลล้มละลายกลาง โดยศาลได้มีคาํสั"งให้ฟื&นฟกิูจการ 
บริษัท เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) นั &น เนื"องจากลกูหนี &รายนี &ได้เข้าสูก่ระบวนการฟื&นฟู
กิจการ ตามพระราชบญัญตัิล้มละลาย พทุธศกัราช 57I1 บริษัทฯจึงต้องถอนฟ้องคดแีพง่อนัเป็นขั &นตอนตาม
กฎหมาย และตอ่มาวนัที" 52 ธนัวาคม 5667 บริษัทฯได้ใช้สทิธิKตามกฎหมายในการยื"นคาํร้องขอรับชําระหนี &ใน
กระบวนการฟื&นฟกิูจการตอ่ไป โดยในปัจจบุนันั &นคดีนี &อยูร่ะหวา่งจดัทําแผนฟื&นฟกิูจการ ตามพระราชบญัญตัิ
ล้มละลาย พทุธศกัราช 57I1  

 

2) คดีระหวา่ง บริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (โจทก์) กบั บริษัท ไพร์ม เนเจอร์ กรุ๊ป จํากดั และพวก (จําเลย) 
เมื"อวนัที" 27 มิถนุายน 5661 บริษัทฯ เป็นโจทก์ยื"นฟ้อง บริษัท ไพร์ม เนเจอร์ กรุ๊ป จํากดั จําเลยที" 1, 

บริษัท ไพร์ม เนเจอร์วิลลา่ จํากดั จําเลยที" 2, บริษัท ไพร์ม เนอเจอร์ หวัหิน บีช จํากดั จําเลยที"3,                           
บริษัท กาลา่ แพลน จํากดั จําเลยที" 4 ตอ่ศาลจงัหวดัสมทุปราการเป็นคดีแพง่ ในข้อหา/ฐานความผิดในเรื"อง 
สญัญาหุ้นสว่น, จ้างทําของ, เรียกคา่เสยีหาย เป็นคดีหมายเลขดาํที" 749/2553 หมายเลขแดงที" 820/2554  

ศาลชั &นต้นได้มีคําพิพากษาฉบบัลงวนัที" 29 มิถนุายน 2554 พิพากษาวา่ ให้ยกฟ้องจําเลยที" 1 ถึงที" 3 
ให้จําเลยที" 4 ชําระเงินให้แก่โจทก์จํานวน 3,110,000 บาท พร้อมดอกเบี &ยในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของต้นเงิน 
2,906,542.06 บาท นบัแตว่นัที" 20 มกราคม 2552 เป็นต้นไป จนกวา่จะชําระเสร็จแก่โจทก์ แตด่อกเบี &ยก่อนฟ้อง
ต้องไมเ่กิน 326,550 บาท ตามที"โจทก์ขอตามฟ้อง กบัให้จําเลยที" 4 ใช้คา่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย 

จําเลยที" 4 ยื"นอทุธรณ์คําพิพากษา แตก่ารอทุธรณ์ดงักลา่วไมเ่ป็นการทเุลาการบงัคบัคดตีาม
กฎหมายขณะนี &อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการสบืทรัพย์ของจําเลยเพื"อดําเนินการสบืหาทรัพย์สนิของจําเลย
และนําออกขายทอดตลาดเพื"อนํามาชําระหนี &ตามคําพิพากษาตอ่ไป 
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�. โครงสร้างเงินทุน 
 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั �งสิ �น 150,000,000 บาท เรียกชําระแล้วทั �งสิ �น 
150,000,000  บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 150,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
7.2 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที� 14 ธนัวาคม 2555 เป็นดงันี �    

ลําดับที% รายชื%อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1 กลุ่มคุณาวงศ์ 83,570,000    55.71%

 - บริษัท เอส.คิวบคิ จํากัด * 56,451,900    

 - นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ 5,605,820       

 - นางสุรีย์  คุณาวงศ์ 12,034,000    

 - นายเยี�ยม  คุณาวงศ์ 5,238,080       

 -นายชเล  คุณาวงศ์ 540,000          

 - นายสันติ  คุณาวงศ์ 100,100          

 -นายคงคุณ  คุณาวงศ์ 50,000            

 -นายเสริมพงษ์  คุณาวงศ์ 50,000            

 - นางสาววรพร  คุณาวงศ์ 100                  

 - นางสาวอุษณี  เกิดพึ�งบุญประชา 3,500,000       

2 นายวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 5,300,000       3.53%

3 นายจิตต์ปรีดี สังข์ศิริ 3,800,000       2.53%

4 นางสาวรักชนก ลุมาดกมลพันธุ์ 2,950,000       1.97%

5 นางอาภรณ์  โมริ 2,515,000       1.68%

6 นางสาวณัฐภัคว์  สกุโณดม 2,274,900       1.52%

7 นางสาวชุติมา  มังกรกาญจน์ 1,998,200       1.33%

8 นายชวลิต  วิวิทยาสิน 1,789,900       1.19%

9 นางสาวอัญชณา พินิจกุศลจิต 1,600,000       1.07%

10 นายวีรชัย  อาภาสกุล 1,500,000       1.00%  
      หมายเหตุ : * ตระกลูคณุาวงศ์ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที�ชําระแล้วของบริษัท เอส. คิวบิค จํากดั 
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 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฏหมาย ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ 
โครงการในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 



                                                                                                                     บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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8. การจัดการ 
 
 �.� โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2554 
  

 
 

�./ โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั �งสิ �นจํานวน 3 ชดุ คือ คณะกรรมการ
บริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

 

�.�.� คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ มีกรรมการทั �งหมดจํานวน 6 ทา่น* ดงัรายนามตอ่ไปนี � 
1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั        ประธานกรรมการ*** 
2. รศ.จมุพล  รอดคําดี                        กรรมการ***  
3. นายอนนัต์                       เกตพิุทยา   กรรมการ*** 
4. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์**          กรรมการ 
5. นางสรีุย์ คณุาวงศ์**   กรรมการ 
6. นางสาวอษุณี  เกิดพึ+งบญุประชา    กรรมการ 
โดยมีนางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ เป็นเลขานกุารบริษัท  
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*    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**  กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื+อผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ หรือ นางสุรีย์ คุณาวงศ์ 
  ทา่นใดทา่นหนึ+งลงลายมือชื+อ และประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ 
*** กรรมการอิสระ 
 

          โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั �ง โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทดงันี � 

                

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั �งที+เข้าประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการ 4/5

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการ 5/5

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการ 5/5

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการ 5/5

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 5/5

นางสาวอุษณี  เกิดพึ+งบุญประชา กรรมการ 5/5  
 

อาํนาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที+และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 

• กําหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธรุกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทนุ การบริหารเงินทนุ 
และนโยบายในการบริหารความเสี�ยงของบริษัทฯ 

• พิจารณาอนมุตัิงบประมาณและโครงการลงทนุของบริษัทฯ และกํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไป
ตามแผน 

• กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม หรือดีกวา่เป้าหมายที�ได้วางไว้  

• จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทั�วไปและข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ทั�วไปอยา่งถกูต้อง ทนักาล และเป็นไปตามที�กฏหมายกําหนด 

• สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสี+ยงของบริษัทฯ 

• พิจารณาการเข้าทําสญัญาเกี+ยวกบัการเงิน การกู้ยืม และการคํ �าประกนั 

• พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนกังาน สวสัดิการที+สําคญั
ของผู้บริหาร นําเสนอเบี �ยประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

 
 
 
 

 



                                                                                                                     บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

 �2

�.�.� คณะกรรมการตรวจสอบ    

 ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั �งหมดจํานวน 3 ท่าน* ดงัมีรายนาม
ตอ่ไปนี � 
 
1. รศ.จมุพล  รอดคําดี    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนนัต์  เกตพิุทยา                 กรรมการตรวจสอบ ** 
3. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั      กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
*  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
**กรรมการตรวจสอบที+มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน   
 

           โดยในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม @ 
 ครั �ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี � 

 

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง จํานวนครั �งที+เข้าประชุม

รศ.จุมพล  รอดคําดี ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย กรรมการ 4/4

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการ 4/4  
 

อาํนาจหน้าที(ของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที+และความรับผิดชอบตามข้อกําหนด และหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที+และความรับผิดชอบหลกัดงัตอ่ไปนี � 
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที+ถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั

ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทและผู้บริหารที+รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทั �งรายไตรมาสและ
ประจําปี 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที+มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาด หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที+เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4.  พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ

บญัชี โดยคํานงึถึงความนา่เชื+อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั �น รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที+ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที+เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกัน หรือรายการที+อาจจะมีความ
ขดัแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถกูต้อง และครบถ้วน 
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6.  ปฏิบตัิการอื+นใดตามที+คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เชน่ 
การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี+ยง ทบทวนการปฎิบตัิตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาํคญัๆที+ต้องเสนอตอ่สาธาณชนตามที+
กฎหมายกําหนด เช่น บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7.  จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ+งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
�.�.� คณะผูบ้ริหาร 

  ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ+งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที+ในระดบับริหาร
จํานวน 8 ทา่น* ดงัรายนามตอ่ไปนี � 

1. นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 

2. นายพิเชษฐ  ตรุงคินานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที+บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั+น ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน 

4. นางสาวปณิธดา  คล้ายมณี กรรมการผู้จดัการ  

5. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ กรรมการผู้จดัการ 

6. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ กรรมการผู้จดัการ 

7. นางสาวรุ่งอรุโนทยั  ศรัยกิจ กรรมการผู้จดัการ  

8. นางวรพร   ตรีศิริเกษม กรรมการผู้จดัการ 

               * รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ J 

คณะผู้บริหารมีหน้าที+ให้คาํปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื+อ
ประกอบการตดัสนิใจของประธานเจ้าหน้าที+บริหารในเรื+องตา่งๆที+เกี+ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  

อยา่งไรก็ตาม อํานาจหน้าที+ของคณะผู้บริหารต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฏหมายและ
กฏระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไมม่ีอํานาจในการทํารายการ หรืออนมุตัิ
การทํารายการที+คณะผู้บริหารมสีว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลกัษณะอื+นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หากมีกรณีดงักลา่ว ให้คณะผู้บริหารนําเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื+อพิจารณาตอ่ไป 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที(ของประธานเจ้าหน้าที(บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหารมีอํานาจหน้าที+ดงัตอ่ไปนี � 
1. พิจารณาอนมุตัิเข้าร่วมการจดัประชมุนิทรรศการ งานสมัมนาที+มีมลูคา่ของงานไมเ่กิน JKL ล้านบาท 

2. พิจารณาอนมุตัิการจดัซื �อเครื+องมือ วสัดอุปุกรณ์ หรือทรัพย์สนิอื+นใดที+มีมลูคา่ไมเ่กิน MK ล้านบาท 
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3. พิจารณาอนุมตัิการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้บริการใด ๆ ที+มีมูลค่า
สญัญาไมเ่กิน NL ล้านบาท 

4. พิจารณาอนุมตัิการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานที+มีเงินเดือนไม่เกิน KLL,LLL บาท ยกเว้นกรณีที+การ
วา่จ้างผู้บริหารหรือพนกังานในตําแหนง่รองประธานเจ้าหน้าที+บริหารขึ �นไปซึ+งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน 

5. พิจารณาอนมุตัิการดําเนินธุรกรรมใดๆที+มีวงเงินเกินกว่าที+กําหนดไว้ข้างต้นอนัมีความจําเป็นเร่งด่วนโดย
ไม่อาจจะปลอ่ยให้ลา่ช้าได้เพื+อประโยชน์แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที+
บริหารพิจารณาดําเนินธุรกรรมดงักลา่วได้และรีบรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลงัโดยไม่
ชกัช้า 

6. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มติที+ประชุมคณะกรรมการ และมติที+ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท และปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องทั �งหลาย และภายหลงัเมื+อบริษัทได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบทั �งหลายของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ซึ+งรวมถึงกฎระเบียบที+เกี+ยวข้องกบัการทํารายการที+มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

7. พิจารณาดําเนินธุรกรรมหรือการดําเนินการอื+นใดที+จําเป็นหรือเห็นสมควรต้องปฏิบตัิเพื+อดําเนินธุรกิจของ
บริษัทหรือเพื+อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทหรือเพื+อการบริหารจดัการปกติของกิจการบริษัท 

8. เป็นผู้ตดัสนิใจในเรื+องการดําเนินงานที+สําคญัของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางนโยบาย
ของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลงาน ความสมัพันธ์กับลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาอนมุตัิเกี+ยวกบักิจการอนัจะเป็นพนัธะผกูพนับริษัทในฐานะผู้กู้ ในมลูค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หาก
เกิน 20 ล้านบาท จะอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

10. มีอํานาจมอบหมายให้บุคคลอื+นที+ประธานเจ้าหน้าที+บริหารเห็นสมควรทําหน้าที+จัดการและดําเนินการ
แทนประธานเจ้าหน้าที+บริหารในเรื+องที+จําเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที+
บริหารซึ+งอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 
ทั �งนี � ประธานเจ้าหน้าที+บริหารจะไมม่ีอํานาจดาํเนินการในเรื+องตา่งๆข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที+บริหารมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในเรื+องที+ได้รับมอบอํานาจดงักลา่ว 
นอกจากนี � ในกรณีที+มกีารทํารายการใดเป็นรายการที+เกี+ยวโยงกนั หรือรายการเกี+ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ+งสนิทรัพย์ของบริษัท ตามความหมายที+กําหนดตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การทํา
รายการดงักลา่วต้องได้รับมติเห็นชอบจากที+ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ปฎิบตัิการอื+นใดตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ตามที+ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื+องนั �นๆด้วย เพื+อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยในเรื+องดงักลา่ว 
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�.7 การสรรหากรรมการ  

8.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

การคดัเลอืกบคุคลที+จะแตง่ตั �งเป็นกรรมการของบริษัทไมไ่ด้ผา่นขั �นตอนของคณะกรรมการสรร
หา (Nominating Committee) เนื+องจากบริษัทยงัไมม่ีการแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการแตง่ตั �งกรรมการบริษัทดงันี �  

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความ 
สามารถ และอปุนิสยั และนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุครั �ง ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตาํแหนง่หนึ+งในสาม (J/N) ของจํานวนกรรมการทั �งหมด  ถ้าจํานวนกรรมการที+จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที+สดุกบัสว่น J ใน N     
กรรมการที+จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที+สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯนั �น 
ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป ให้กรรมการคนที+อยูใ่นตาํแหนง่นาน
ที+สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ กรรมการที+ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลอืกเข้ามาดาํรง
ตําแหนง่ใหมก็่ได้  

 
ทั �งนี �ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ที+ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี � 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ+งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ+งหุ้นตอ่หนึ+งเสยีง 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บุคคลซึ+งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ

เทา่กบัจํานวนกรรมการที+จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที+บคุคลซึ+งได้รับการ
คดัเลือกในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที+จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตั �งในครั �งนั �น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี �ขาด 

 
ในกรณีที+ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื+น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลอืกบคุคลอื+นซึ+งมีคณุบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึ+งได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที+ยังเหลืออยู่ของกรรมการที+เข้าไปแทน โดยมติของกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบไปด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของกรรมการที+ยงัเหลอือยู ่

 
8.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

การคัดเลือกบุคคลที+จะแต่งตั �งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านขั �นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เนื+องจากบริษัทยงัไม่มีการแต่งตั �งคณะกรรมการ
สรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการแต่งตั �งกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจาก
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ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ ความสามารถ และอุปนิสยั และนําเสนอต่อที+ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั �ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ+งพ้น
จากตําแหนง่ตามวาระอาจจะได้รับการแตง่ตั �งใหมอี่กก็ได้ 

 
�.� ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

8.4.1 ค่าตอบแทนที(เป็นตัวเงนิ 

(1) คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท 
 ในปี 2554 บริษัทฯมีการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปคา่เบี �ยประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็น   
  จํานวนเงินรวมทั �งสิ �น 1.54 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี � 

หน่วย:บาท

ชื+อ - สกุล ตําแหน่ง ค่าเบี �ยประชุม

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 400,000                      

รศ.จุมพล  รอดคําดี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000                      

นายอนันต์  เกตุพิทยา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 240,000                      

นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 200,000                      

นางสุรีย์  คุณาวงศ์ กรรมการ 200,000                      

นางสาวอุษณี  เกิดพึ+งบุญประชา กรรมการ 200,000                      
    

(2) คา่ตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2554 บริษัทมีการจา่ยคา่ตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนสัให้คณะ

ผู้บริหารของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ในระดบับริหารจํานวน 8 ทา่นดงัมีรายนามแสดงไว้ในสว่น
ที� 5.7.8 รวมเป็นเงินทั 9งสิ 9น 21.31ล้านบาท 

 

�.� การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯได้ให้ความสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเป็นอยา่งมาก จากความเชื+อที+วา่การกํากบัดแูลกิจการ
เป็นระบบที+จดัให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้ นํา และการควบคมุของกิจการให้มคีวามรับผิดชอบตาม
หน้าที+ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพื+อรักษาเงินทนุและเพิ+มพนูคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที+ดี โดยคํานงึถงึผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื+นและสงัคมโดยรวมในสว่นของความ
คืบหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที+ดี ตามที+ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดนั �น บริษัทฯขอ
รายงานเรียงตามลาํดบัของหลกัการในแตล่ะหมวดดงัตอ่ไปนี � 

 
หมวดที( � . สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคมุผา่นบริษัทผา่นการแตง่ตั �งคณะกรรมการให้ทําหน้าที+แทน
ตน และมีสทิธิในการตดัสนิใจเกี+ยวกบัการเปลี+ยนแปลงที+สาํคญัของบริษัท ซึ+งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัและให้
ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที+ดี และได้กําหนดแนวทางการดําเนินการต่างๆ เพื+อสร้างมั+นใจว่าผู้ ถือหุ้นจะ
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ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั �นพื �นฐาน ด้วยความเชื+อที+ว่าการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะ
สามารถพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในธุรกิจต่อไปได้ อีกทั �งยงัเป็นการสร้างความเชื+อมั+นให้แก่ผู้ เกี+ยวข้องทกุฝ่าย 
ซึ+งจะนําประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ เกี+ยวข้องโดยรวม จึงได้กําหนดนโยบายเกี+ยวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นไว้ดงันี � 

• ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีจะได้รับการดแูลอยา่งเทา่เทียมกนัในสทิธิตา่ง ๆ ที+พงึมีและพงึได้ 

• ในการประชุมสามญัประจําปี คณะกรรมการได้กําหนดให้ บริษัทฯ จัดส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั �ง
ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลทั �งหมดที+เกี+ยวข้องกบัเรื+องที+ต้องตดัสินใจในที+
ประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนันดัประชุมอย่างน้อย J@ วนั และยงัได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ดงักลา่วผ่านทาง Website ของ CMO Group (http://www.cmo-group.com/ir) ก่อนที+จะจดัสง่เอกสาร เพื+อ
เปิดโอกาสให้ผู้ประชุมได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ
ประชมุอยา่งน้อย J ชั+วโมงเสมอ ทั �งนี �คณะกรรมการได้จดัให้มีการบนัทึกการประชุมที+ผ่านการรับรอง
จากผู้ ถือหุ้น และพร้อมที+จะให้ผู้ เกี+ยวข้องตรวจสอบได้  

• ก่อนเริ+มประชมุทกุครั �ง ประธานกรรมการจะชี �แจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และในระหว่างการ
ประชมุ ประธานจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอและดําเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมทั �ง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั �งให้
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในการดําเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจํากดัเวลา และยงั
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม แสดงความคิดเห็นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านช่องทาง 
Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: cmoir@cm.co.th อีกด้วย 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั �ง คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม และได้ร่วมกันตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในเรื+องที+เกี+ยวข้อง 

 

หมวดที( /. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม มีการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดย
ให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ตามนโยบายดงัตอ่ไปนี � 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเพิ+มวาระการประชมุ หรือเสนอชื+อบคุคลเพื+อดํารงตําแหนง่
กรรมการลว่งหน้าผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir หรือทาง Email Address: 

cmoir@cm.co.th  
• ผู้ ถือหุ้นที+เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมเ่พิ+มวาระการประชมุที+ไม่ได้แจ้งเป็นการลว่งหน้าต่อผู้ ถือหุ้นราย

อื+นโดยไม่มีความจําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที+ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

• ผู้ ถือหุ้นที+ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉนัทะให้ตวัแทนเข้าร่วมประชุมออกเสียงในการ
ประชมุ โดยใช้ใบมอบฉนัทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื+อกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• คณะกรรมการสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที+สําคญัเกี+ยวกบัรายการเกี+ยวโยง เพื+อ
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกรรมการที+มีสว่นได้เสยี จะไมม่ีสทิธิในการออกเสยีง 

• บริษัทเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเลอืกผู้ ที+จะดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
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• บนัทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ กลต 
รวมทั �งเผยแพร่รายงานดงักลา่วไว้บน Website ของ CMO Group http://www.cmo-group.com/ir 

• บริษัทมีการจดัทําข้อพึงปฏิบตัิเกี+ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบ และ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที+ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื+อสัตย์ สุจริต อย่างมี
จริยธรรม และคณุธรรม อีกทั �งไมใ่ช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื+อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  

 

หมวดที( 7. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักลา่ว
ตามตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที+ได้ทําไว้กับบริษัท ผู้ ที+มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น, 
พนกังาน, เจ้าหนี �, ลกูค้า, คู่แข่ง ,ผู้สอบบญัชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาส 
และปฏิบตัิอยา่งเสมอภาคตามแตล่ะกลุม่ ทั �งนี �บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ที+มีสว่นได้เสยีดงันี � 

• ลกูค้า - CMO Group มีการปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด และประสานงานกบัลกูค้าอย่างสมํ+าเสมอ 
เพื+อให้สามารถสร้างสรรค์งานที+มีคณุภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลกูค้าได้อยา่งครบถ้วน 
ตรงเวลา 

• พนกังาน – CMO Group สรรหา คดัเลอืก และบรรจพุนกังาน โดยคํานงึถงึวฒุิ ประสบการณ์ 
ความสามารถ เพื+อให้ทํางานในตาํแหนง่ที+เหมาะสม รวมทั �งสง่เสริมพนกังานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ทํางานอยา่งเทา่เทียมกนั 

• รัฐบาล – CMO Group ดําเนินธุรกิจภายใต้ข้อกําหนดกฏหมาย และระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานที+กํากบั
ดแูลอยา่งเคร่งครัด และพร้อมให้การสนบัสนนุโครงการจากภาครัฐ เพื+อให้เกิดประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

• ผู้ ค้า/ผู้ขาย – CMO Group มีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกนั และเปิดโอกาสให้ผู้ ค้า/ผู้ขาย
รายใหม ่เข้ามานําเสนอสนิค้า/บริการอยา่งสมํ+าเสมอ 

• คู่แข่ง – CMO Group ถือปฏิบตัิต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีสว่นร่วมในการก่อตั �งสมาคม
ธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื+อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้
คุณภาพ อีกทั �งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสงัคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management 

ให้กบัประชาชนที+สนใจ 

• สงัคม – CMO Group ได้กําหนดนโยบายเพื+อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคม ดงัจะเห็นได้จากการสง่เสริม
ศิลปวฒันธรรม เช่นการจดังานที+แสดงถึงศิลปวฒัธรรมตา่งๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจดั
งานตา่งๆ เพื+อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวฒันธรรมของไทย รวมถึงการอนรัุกษ์สิ+งแวดล้อม  ซึ+งมีนโยบาย
ให้สอดแทรกการรณรงค์เพื+อรักษาสิ+งแวดล้อม เช่นการนําเสนอของที+ระลึกที+เป็นมิตรกบัสิ+งแวดล้อม
ให้แก่ลกูค้าของบริษัท เป็นต้น 

 
 

หมวดที( �. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการในเรื+องเกี+ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูที+มีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของผู้ลงทนุที+ครบถ้วน ตรงตอ่ความเป็นจริง เชื+อถือได้ สมํ+าเสมอ และทนัตอ่เวลา ซึ+งฝ่ายบริหารได้ให้ความสาํคญัและ



                                                                                                                     บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

 ��

ยึดถือปฏิบตัิมาโดยตลอด นอกจากนี �บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าที+ในการติดต่อกับผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ภาครัฐที+เกี+ยวข้อง และบุคคลทั+วไป เพื+อนําเสนอข่าวสารและสร้างความมั+นใจว่าบริษัทฯ 
สามารถจะเปิดเผยข้อมลูที+สําคญัได้อย่างถกูต้อง ทนัเวลา และมีความโปร่งใส โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตาม
เกณฑ์ที+กําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมลูบางสว่น
ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษผา่นทาง Website: http://www.cmo-group.com/ir 

• คณะกรรมการได้รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที+ดีรวมทั �งการประเมินการควบคมุภายในผ่าน
รายงานประจําปี 

• ในปี MKK4 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชุม จํานวน 5 ครั �ง และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน @ ครั �ง โดยทกุครั �งที+บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯ ได้
แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า พร้อมทั �งจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารการประชุมแก่
กรรมการทกุทา่น 

• เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ+งแวดล้อม และสงัคม 

• เปิดเผยนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

• บริษัทมีการเปิดเผยรายการที+เกี+ยวโยงกนัในงบการเงิน โดยได้ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสั+ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด  

• เปิดโอกาสให้บคุคลทั+วไปสามารถซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ ผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 

หมวดที( �. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที+มีภาวะผู้ นํา, วิสยัทศัน์ มีคุณสมบตัิหลากหลายทั �งในด้านมี
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที+เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื+อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบตัิดงันี �  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 6 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน N ทา่น ซึ+งสดัสว่นของกรรมการอิสระมีจํานวน
มากกวา่ J ใน N ของกรรมการทั �งหมดตามมาตรฐานที+ดีที+ถกูกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระไมม่คีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไมเ่ป็น 

• บคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าที+บริหาร นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะถกูกําหนดโดย
คณะผู้บริหารซึ+งประกอบด้วยเจ้าหน้าที+ในระดับบริหารจํานวน t ท่าน เพื+อให้มั+นใจได้ว่าการ
วางแผนและการตดัสนิใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไมไ่ด้ถกูผกูขาดโดยบคุคลเพียงคนเดียว 
หรือกลุม่บคุคลเดียว 

• ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง คณะกรรมการต้องออกจากตําแหนง่ J ใน N หรือจํานวนใกล้
ที+สุดกับส่วน J ใน N ของจํานวนคณะกรรมการทั �งหมด โดยในปีแรกและปีที+สองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการผู้ ที+อยู่ในตําแหน่ง
นานที+สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมลูการดํารง
ตําแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 
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• คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มกีารเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่ของกรรมการแตล่ะทา่นให้
ผู้ ถือหุ้นทราบในรายงานประจําปี 

• เพื+อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร คณะกรรมการจึงได้กําหนดอํานาจของประธาน
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร) ไว้อยา่งชดัเจน โดยตําแหน่งประธาน
กรรมการ และกรรมการการผู้จดัการของบริษัท มิได้เป็นบคุคลเดียวกนั 

• คณะกรรมการบริษัท ได้คดัเลอืกกรรมการอิสระ ที+มิได้เป็นพนกังานของบริษัท เพื+อดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท 

• บริษัทมีประธานเจ้าหน้าที+การเงินเป็นเลขานุการประจําบริษัทซึ+งทําหน้าที+ให้คําแนะนําด้าน
กฎหมาย และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที+คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบตัิตาม 

2. กรรมการชุดย่อย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ+งประกอบไปด้วย กรรมการที+มีความเป็นอิสระจํานวน N ท่าน โดยกรรมการทั �ง N 
ท่านดงักล่าว มิได้มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที+บริหาร หรือเป็นพนกังานของบริษัท เพื+อช่วยในการ
กํากบัดแูลกิจการ  

3. บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการบริษัททําหน้าที+พิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี+ยวกับการดําเนินงานใน
เรื+องที+สําคญัของบริษัท รวมถึงการควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินงานได้โดยบรรลเุป้าหมาย 
ตามกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีที+ได้กําหนดไว้ 

• คณะกรรมการยึดถือข้อพึงปฏิบัติเกี+ยวกับจรรยาบรรณเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที+ตาม
ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื+อสตัย์ สจุริต อย่างมีจริยธรรม และคณุธรรม เพื+อให้บรรลผุลตาม
เจตนารมณ์ที+กําหนดไว้ 

• บริษัท มีนโยบายที+จะหลกีเลี+ยงมใิห้เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกนั หรือรายการที+ก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งด้านผลประโยชน์ อยา่งไรก็ตามกรณีที+เกิดรายการที+เกี+ยวโยงกนั บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
หนว่ยงานที+เกี+ยวข้องรวบรวมข้อมลูที+เกี+ยวกบัรายการเกี+ยวโยงกนัดงักลา่ว ก่อนที+จะนําเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อพิจารณาให้ความเห็น และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเพื+อพิจารณาอนมุตัิ โดยผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในการทํารายการใดๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง
อนมุตัิทํารายการนั �นๆ ทั �งนี �เพื+อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที+จะ
ปรากฎในรายงานประจําปีของบริษัทฯ งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีที+
ได้รับการรับรองทั+วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที+เหมาะสม และมีการปฏิบตัิอยา่ง
สมํ+าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั �งมกีารเปิดเผยข้อมลูที+สาํคญัอยา่งเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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• คณะกรรมการบริษัทมกีารควบคมุ ดแูลการดําเนินงานในด้านการรายงานทางการเงิน และการ
ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบตา่งๆ โดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่  
o การสอบทานระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  
o การทบทวน และพิจารณางบการเงิน  
o ดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที+เกี+ยวข้อง

ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที+
เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

o พิจารณาคัดเลือกแต่งตั �งผู้ตรวจสอบภายนอก ตลอดจนจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี  

4. การประชุมคณะกรรมการ 

• บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ+งกําหนดให้ต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่ง
น้อย N เดือนตอ่ครั �ง คณะกรรมการกําหนดให้มีการประชมุลว่งหน้า และมีการนดัหมายประชมุ
พิเศษเพิ+มเติมตามความจําเป็น โดยในปี MKK4 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 5 ครั �ง 
ทกุครั �งที+บริษัทฯ จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งให้
กรรมการทกุทา่นทราบลว่งหน้า พร้อมทั �งจดัสง่วาระการประชมุและเอกสารการประชมุแก่
กรรมการทกุทา่น โดยในการประชมุแตล่ะครั �ง กรรมการแตล่ะทา่นสามารถที+จะแสดงความคิดเห็น
ตอ่ที+ประชมุได้อยา่งมีอิสระ และมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทกึการประชมุ และจดัทํารายงานการ
ประชมุ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชมุกรรมการตรวจสอบ อยา่งน้อยหนึ+งครั �งตอ่ N เดือน 
โดยในปี MKK4 มีการประชมุทั �งสิ �น @ ครั �ง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที+เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และจดัทํารายงานการประชมุ ซึ+งในการประชมุแตล่ะครั �ง เลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า พร้อมทั �งจดัสง่วาระการประชมุ และ
เอกสารประกอบการประชมุแกก่รรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ เมื+อมวีาระที+จะต้อว
พิจารณางบการเงินในการประชมุกรรมการตรวจสอบ จะมีการเชิญผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 
และประธานเจ้าหน้าที+การเงินเข้าร่วมประชมุ เพื+อให้ความเห็นตอ่งบการเงิน  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

• บริษัทยงัไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบ และได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส 
โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอที+จะดงึดดูและรักษากรรมการที+
มีคณุสมบตัิที+ต้องการ ในสว่นของคา่ตอบแทนเจ้าหน้าที+ในระดบับริหารเป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที+คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ+งเชื+อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผล
การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที+บริหารแตล่ะทา่น รวมทั �งผลการประกอบการของบริษัทฯ มา
ประกอบการพิจารณา 
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6. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร 

• คณะกรรมการสง่เสริมให้มกีารฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ เกี+ยวข้องในระบบการกํากบัดแูล
กิจการของบริษัท อนัได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานกุารบริษัท และหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เพื+อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื+อง เช่น การสง่บคุคลที+เกี+ยวข้องเข้าอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ
ที+ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือสมาคมที+เกี+ยวข้องได้จดัขึ �น เป็นต้น 

�.0 บุคลากร 
 

�.0.�     กรณีพิพาท 

                  -ไมม่ี-  
 

�.0./     จาํนวนพนักงาน 

         ณ วนัที+ NJ ธนัวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีพนกังานรวมกนัทั �งหมด 412 คน คิด
เป็นพนกังานประจําทั �งสิ �น 393 คน และพนกังานชั+วคราวทั �งสิ �น 19 คน  ดงัตอ่ไปนี � 
  -บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  173 คน 
    และพนกังานชั+วคราวรวมทั �งสิ �น 19 คน   

 -บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั มพีนกังานประจําทั �งสิ �น 147 คน 
 -บริษัท ดิอายส์ จํากดั  มีพนกังานประจําทั �งสิ �น  28 คน 
 - บริษัท เอ็กซ์โปซิชั+น เทคโนโลยี จํากดั มีพนกังานประจําทั �งสิ �น 45 คน   

           

8.6.3 ผลตอบแทนพนักงาน 

   ผลตอบแทนของพนกังานตามข้อ 8.6.2 ในรอบปี 2554 ประกอบด้วย เงินเดือน 
 โบนสั  เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 185.32 
ล้านบาท  
 
8.6.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาพนกังานคือ การรักษาบคุลากรที+มีความรู้
ความสามารถให้อยูร่่วมงานกบั องค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี � 

      •บริษัทฯ คดัเลอืกพนกังาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม 
      •มีการจดัอบรมเมื+อเริ+มแรกเข้าทํางานเพื+อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย
        ตอ่งานก่อนการปฏิบตัิงานจริง 
      •บริษัทฯ มีการจดัสง่บคุลากรไปดงูานทั �งในและนอกประเทศอยา่งสมํ+าเสมอ 

         เพื+อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจ และเพิ+มประสบการณ์ของพนกังานเกี+ยวกบั
         ธุรกิจการบริหารการจดังานประเภทตา่งๆ 
      •บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินเดือนที+เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ 

         สาํหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแตล่ะปีจะขึ �นอยูก่บัผลการดาํเนินงานของ
         บริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของแตล่ะบคุคลเป็นสาํคญั 
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�.0.�        มาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

    บริษัทฯ มีนโยบายในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยการระมดัระวงัข้อมลูในงบการเงิน ไมใ่ห้ผู้
ที+ไมม่ีสว่นเกี+ยวข้องกบังบการเงินทราบข้อมลูก่อนการเผยแพร่ตอ่สาธารณชน และ บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการ
และผู้บริหารรับทราบถึงแนวทางที+เหมาะสม เกี+ยวกบัการซื �อขายหุ้นในช่วงที+มีการเผยแพร่งบการเงิน โดยควรงดการ
ซื �อขายหุ้นในชว่ง J เดือนก่อนการเผยแพร่และ J อาทิตย์หลงัการเผยแพร่งบการเงิน 
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ได้ประชมุพิจารณาประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายของ
บริษัทฯ ด้วยตวัเอง สรุปได้วา่ จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ 5 ด้าน อนัได้แก่ องค์กร

และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี0ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื0อสาร

ข้อมลู และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่โดยรวม บริษัทฯมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคมุภายในที0จะสามารถป้องกนัทรัพย์สนิจากการที0ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอํานาจ เช่น มีการกําหนด

อํานาจอนมุตัิสั0งการ มีการจดัทําระเบียบการปฏิบตัิงานที0เป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัที0ทํา

ให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้มีอํานาจ     ตามกฏหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัสมควร สาํหรับการ

ควบคมุภายในในหวัข้ออื0นๆของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทฯ 
มีระบบการควบคมุภายในที0เพียงพอแล้วเช่นกนั  (รายละเอียดเกี0ยวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ

ภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 
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 ��

�� รายการระหว่างกัน 
 
รายชื�อกิจการที�บริษัทถอืหุ้นตั �งแต่ร้อยละ �� ขึ �นไป 
 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น จํานวนหุ้นที�ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น

บจก. พีเอ็ม เซ็นเตอร์
ให้บริการอุปกรณ์สําหรบัการจดังาน

แสดงและการนําเสนอ หุ้นสามญั                 1,349,991 99.99

บจก. ดิอายส์ ให้บริการจดัทําสื*อสําหรบัการนําเสนอ
หุ้นสามญั                    149,918 99.95

บจก. ซีเม็กซ์ เอ็กซิบิชั*น
ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งงานแสดง

สินดค้าและงานนิทรรศการ หุ้นสามญั                        2,700 90.00

บจก. เอ็ม เทอร์ตี 4วนั
ให้บริการด้านดนตรี และจดัหาศิลปิน

อย่างครบวงจร หุ้นสามญั                    110,000 55.00

บจก. เอ็กซ์โปซิชั*น เทคโนโลยี
ให้บริการติต ั 4งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบสาธาณูปโภคในการจดักิจกรรม หุ้นสามญั                      20,000 40.00

บจก. บายอน ซีเอ็ม ออร์กาไน

เซอร์

รบัจ้างจดังานแสดงสาธารณะ งาน

นิทรรศการและงานบนัเทิง หุ้นสามญั                           750 75.00

กิจการร่วมค้า ดรีมบอกซ์ และ ซี

เอ็ม ออร์กาไนเซอร์
จดัการแสดงละครเพลง

หุ้นสามญั 50.00  
 

 
รายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนักบับคุคลอื*นที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ข้อมลูระหวา่งกนัรวมทั 4งมลูคา่
ของรายการระหวา่งกนักบับคุคลที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินใน
หวัข้อ 4    การทํารายการระหวา่งกนันี 4 เป็นไปตามธุรกิจปกต ิ โดยเป็นราคาที*ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามราคา
ตลาดที*เหมาะสม   

ขั �นตอนการอนุมัตเิข้าทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยจะทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที*อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ก็ตอ่เมื*อ
ได้รับ อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือที*ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนทํารายการ  ทั 4งนี 4ขึ 4นกบัขนาดรายการตามที*ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด อยา่งไรก็ตามรายการที*กรรมการหรือบคุคลที*อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือ
อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื*นใดกบับริษัทให้กรรมการซึ*งมีสว่นได้เสยีในเรื*องนั 4นไมม่ีสทิธิออกเสยีงหรือ
ลงคะแนนในเรื*องนั 4น ทั 4งนี 4ในการดําเนินการดงักลา่วจะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจที*ทําให้ผู้ รับมอบอํานาจ
สามารถอนมุตัิรายการที*ตน หรือบคุคลที*อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื*นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที*ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที*กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้กรอบการพิจารณาชดัเจนแล้ว 
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกนัดแูลรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว ที*อาจเกิดขึ 4นในอนาคต
วา่มคีวามสมเหตสุมผลและได้รับอนมุตัิตามขั 4นตอน และของประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
เปิดเผยข้อมลูของรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 

 



                                                                                                                      บริษัท ซีเอ็มโอจํากดั (มหาชน) 

 ��

��. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

��.� สรุปงบการเงนิเฉพาะของบริษัท และ งบการเงนิรวม 
 

ผลการดําเนินงาน: 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

   รายได้จากการให้บริการ 557,403 495,857 572,829 531,648 791,798 741,410 869,574 819,687 

   รายได้รวม 576,458 498,999 604,404 538,896 803,063 743,690 872,046 822,281 

   ต้นทุนการให้บริการ 514,894 412,670 474,136 470,894 665,074 606,476 668,658 648,153 

   กําไรข ั "นต้น 42,508   83,187   98,693   60,754   126,724 134,934 200,916 171,534 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63,475   56,573   62,595   104,901 132,294 114,880 132,993 179,457 

  ดอกเบี "ยจ่าย 8,811     10,525   11,624   12,907   11,718   12,897   14,487   16,204   

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (10,722) (51,606) 48,617 (30,174) (14,039) (5,603) 41,786 (34,826)

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรพัย์รวม 465,670 461,226 642,874 509,155 539,746 570,890 727,646 710,275 

  หนี "สินรวม 219,942 267,104 400,135 324,327 287,567 322,894 436,176 414,012 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 245,728 194,122 242,739 184,828 252,179 247,996 291,470 296,263 

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัรากําไรขั "นต้น(%) 7.63 16.78 17.22 11.43 16.00 18.20 23.11 20.93

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) -3.76 -7.98 11.82 -5.70 -0.70 1.31 8.39 -0.97

  อตัรากําไรสุทธิ(%) -1.86 -10.34 8.49 -5.40 -1.75 -0.75 4.30 -4.83

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) -4.15 -23.47 22.25 -14.11 -5.25 -2.24 12.97 -13.52

  กําไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) -0.07 -0.34 0.32 -0.20 -0.11 -0.06 0.25 -0.26

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.78 0.93 0.87 0.89 0.84 1.01 0.75 0.94

  อตัราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.90 1.38 1.65 1.75 1.14 1.30 1.50 1.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิ 

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง:

  อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.78 0.93 0.75 0.89 0.84 1.01 0.87 0.94

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี "การค้า(เท่า) 3.40 3.05 3.42 7.70 4.03 3.75 8.29 3.22

  ระยะเวลาเก็บหนี "เฉลี?ย(วัน) 105.91 117.98 105.33 46.78 89.36 95.98 43.42 111.74

อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร:

  อัตรากําไรขั "นต้น(%) 7.63 16.78 23.11 11.43 16.00 18.20 17.23 20.93

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(%) -3.76 -7.98 7.81 -8.30 -0.70 1.31 6.30 -0.97

  อัตรากําไรสุทธิ(%) -1.86 -10.34 4.01 -5.40 -1.75 -0.75 8.04 -4.83

  อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) -4.15 -23.47 12.97 -14.11 -5.25 -2.24 22.25 -13.52

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน:

  อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์(%) -2.31 -11.14 5.39 -5.24 -2.59 -1.01 8.80 -5.53

  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์(เท่า) 1.24 1.08 1.34 0.97 1.48 1.34 1.09 1.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน:

  อัตราส่วนหนี "สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น(เท่า) 0.90 1.38 1.50 1.75 1.14 1.30 1.65 1.40

  อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี "ย(เท่า) -0.22 -3.46 4.86 -1.34 0.49 1.05 5.82 -0.33

  อัตราการจ่ายเงินปันผล(%) - - 80.00 0.00 - - 63.00 0.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
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��.� คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 
( ก ) ผลการดาํเนินงาน 

 ในปี ���� กลุม่บริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวมตํ&ากวา่เป้าหมายที&วางไว้อนัเนื&องมาจาก การยกเลกิ
การจดังานของลกูค้าในบางงาน การตดัลดงบประมาณการจดังาน และการเลื&อนการจดังานของโครงการใหญ่ออกไป 
อนัเป็นผลมาจากสภาวะนํ 3าทว่มใหญ่ 
 อตัรากําไรขั 3นต้นของกลุม่บริษัทฯ มีอตัราอยูใ่นเกณฑ์ปรกติ เมื&อเทียบกบัหลายปีที&ผา่นมา กลุม่บริษัทฯ มีผล
ขาดทนุสทุธิ 8�.: ล้านบาท ซึ&งเป็นผลมาจาก รายได้ที&ลดตํ&าลง และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารที&ปรับตวัสงูขึ 3น 
 

 รายได้ 
 ปี ���� กลุม่บริษัฯ มีรายได้รวม :<=.> ล้านบาท ลดลงจากปี ���8 จํานวน �=.= ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

�.> รายได้ดงักลา่ว ตํ&ากวา่เป้าหมายที&วางไว้ เนื&องจากการเลื&อนจดังาน BOI Fair �F<<ออกไปในไตรมาสที& < ของปี ���� 
อนัเนื&องมาจากผลกระทบของนํ 3าทว่ม ซึ&งงานดงักลา่ว กลุม่บริษัทฯ มีรายได้ราว 8FF ล้านบาท 

 จําแนกรายได้ตามประเภทของงาน กลุม่บริษัทฯ มีรายได้สงูที&สดุ จากการให้บริการบริหารการจดังาน มีรายได้
รวม ��:.: ล้านบาท ลดลงจากปี ���8 จํานวน �� ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ >.> รายได้จากการให้บริการด้านอปุกรณ์ 
เป็นรายได้ลาํดบัรองลงมา มีรายได้ทั 3งสิ 3น 8<8.� ล้านบาท ซึ&งลดลงจากปี ���8 จํานวน <�.� ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
8.>  

 รายได้รวมของกลุม่ในไตรมาสที& � ปิดที& �F=.G ล้านบาท ซึ&งตํ&ากวา่ไตรมาสเดยีวกนัของปี ���8 จํานวน <=:.� 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ �:.G เนื&องจากการยกเลกิการจดังานในบางงาน การตดัลดงบประมาณการจดังานของ
ลกูค้าและการเลื&อนการจดังานใหญ่ออกไปเป็นปี ���� 

   
 ต้นทนุการให้บริการ 
 ในปี ���� กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบริการทั 3งสิ 3น G�:.< ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ >=.< ของรายได้ ในขณะที&ปี 

���8 กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุคดิเป็นร้อยละ >G.= ของยอดขาย กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบริการเพิ&มขึ 3นเนื&องจากต้นทนุของ
โครงการ Urban Space ซึ&งโครงการนี 3ได้เริ&มขึ 3นเมื&อปี ���8 และแสดงผลของต้นทนุบริการเตม็ปีในปี ���� 

 อตัรากําไรขั 3นต้นของกลุม่บริษัทฯ อยูที่&ร้อยละ �F.= โดยปี ���8 อยูที่&ร้อยละ�8.< โดยอตัรากกําไรลดลง
เนื&องจากต้นทนุของโครงการ Urban Space 

 
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
 ในปี ���� กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารทั 3งสิ 3น <>=.� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �<.= ของรายได้ 
ขณะที&ปี ���8 มีคา่ใช้จ่ายจํานวน <88 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ <�.8 ของรายได้ การเพิ&มขึ 3นของคา่ใช้จา่ยเกือบทั 3งหมดเป็น
ของโครงการ Urban Space (ซึ&งรวมถึงการด้อยคา่ของทรัพย์สนิในโครงการ โดยผู้สอบบญัชี) ซึ&งแสดงเป็นคา่ใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทนุของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
  



                                                                                                                      บริษัท ซีเอ็มโอจํากดั (มหาชน) 

 �0

 กําไรสทุธิ 
 ในปี ���� กลุม่บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 8�.: ล้านบาท ขณะที&ปี ���8 มกํีาไรสทุธิ �<.: ล้านบาท การขาดทนุ
เป็นมาจากการที&รายได้ลดลงตํ&ากวา่ปี ���8 และไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที&กําหนดไว้ คา่ใช้จา่ยการขายและบริหารจาก
โครงการ Ratchaprasong Urban Space ซึ&งเป็นโครงการที&ไมส่ามารถทํารายได้ เนื&องจากได้รับผลกระทบทางการเมือง
อยา่งตอ่เนื&อง รวมถงึภาวะอทุกภยัในชว่งครึ&งปีหลงั    
 

( ข ) ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที& 8< ธ.ค. ���� กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ><F.8 ล้านบาท แบง่เป็น สนิทรัพย์หมนุเวียน 8��.: ล้านบาท 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนจํานวน 8��.� ล้านบาท เมื&อเปรียบเทียบกบั ณ 8< ธ.ค. ���8 กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ทั 3งสิ 3น 
>�>.G ล้านบาท เป็นสนิทรัพย์หมนุเวยีน 8FG.F ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน ��<.G ล้านบาท 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ&มขึ 3นเนื&องจาก การเพิ&มขึ 3นของงานระหวา่งทํา ซึ&งจะรับรู้เป็นต้นทนุงานในปี ���� และการ
ลดลงของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เนื&องจากลกูหนี 3หนว่ยราชการรายหนึ&ง ได้ชําระหนี 3เรียบร้อยแล้ว 
 
 หนี 3สนิ 
 ณ 8< ธ.ค. ���� กลุม่บริษัทฯ มีหนี 3สนิทั 3งสิ 3น �<�.G ล้านบาท ขณะที&สิ 3นสดุปี ���8 กลุม่บริษัทฯ มีหนี 3สนิรวม 
�8G.� ล้านบาท หนี 3สนิของกลุม่ลบริษัทฯ ลดลง เนื&องจากมีสภาพคลอ่งทางการเงินดีขึ 3น 
 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น 
 ณ วนัที& 8< ธ.ค. ���� กลุม่บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม �=G.8 ล้านบาท เพิ&มขึ 3นจาก ณ วนัที& 8< ธ.ค. ���8 ซึ&ง
มีมลูคา่รวม �=<.� ล้านบาท สบืเนื&องจากการตมีลูคา่สนิทรัพย์ถาวร โดยเฉพาะที&ดินเพิ&มขึ 3น และการลดลงของกําไรสะสม 
เนื&องจากการจา่ยเงินปันผลของประกอบการปี ���8 และการขาดทนุสทุธิของปี ���� 
 
 สภาพคลอ่ง 
 ในปี ���� กลุม่บริษัท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมตา่งๆ ดงันี 3 

� กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน <�:.� ล้านบาท  
� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ �>.� ล้านบาท ซึ&งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพิ&มเติมในสนิทรัพย์

ถาวร   
� กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน =�.� ล้านบาท ซึ&งเป็นผลจากการชําระคืนเงินกู้ยมื 

 
 โครงสร้างเงินทนุ 
 อตัราสว่นหนี 3สนิตอ่สว่นของผุ้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัที& 8< ธ.ค. ���� เทา่กบั <.� เทา่ เพิ&มขึ 3นจากปี ���8ซึ&ง
มีอตัราสว่นอยูที่& <.� เทา่ การลดลงเป็นผลมาจาก การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั 3น และระยะยาว 
 
 



                                                                                                                      บริษัท ซีเอ็มโอจํากดั (มหาชน) 

 ��

 
��.$ ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ใช้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชี   โดยข้อมลูเกี?ยวกบัคา่ตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีในปี 2555 เป็นดงันี " 
 
 

       

บาท %

ค่าสอบบญัชี 660,000          630,000         30,000          4.76%

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 375,000          420,000         45,000-          -10.71%

ค่าบริการอื?น ไม่มี ไม่มี

รวม 1,035,000       1,050,000      15,000-          -1.43%

เพิ?มขึ "น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2555 ปี 2554

 
 



                                                                                                                     บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

 ��

12. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 
     

  -ไมม่-ี 
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ส่วนที	 � 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 

   บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี �แล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื)นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที)ควรต้องแจ้งใน
สาระสาํคญั นอกจากนี � บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที)สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสาํคญัเกี)ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

 
(2) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที)ดี เพื)อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่น

ที)เป็นสาระสาํคญัทั �งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้วรวมทั �งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 

 
(3) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้มีระบบการควบคมุภายในที)ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบ

ดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที) 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ตอ่ผู้สอบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ)งครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและการเปลี)ยนแปลงที)สาํคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทั �งการกระทําที)มิชอบที)อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ในการนี � เพื)อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัท

ได้มอบหมายให้ นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น เป็นผู้ลงลายมือชื)อกํากบัเอกสารนี �ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือชื)อ
ของ นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น กํากบัไว้บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที)บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 
    

 ชื�อ      ตาํแหน่ง         ลายมือชื�อ 

 

  กรรมการผู้มีอาํนาจ    นายเสริมคณุ   คณุาวงศ์        ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร   ………………………….. 

 

     ชื�อ     ตาํแหน่ง       ลายมือชื�อ 

 

       ผู้รับมอบอาํนาจ           นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั)น             ผู้อํานวยการฝ่ายบญัชี การเงิน       ………………………….. 
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 ��

ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
มี. ค. 2553) 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
 ประธานกรรมการ 
 และกรรมการตรวจสอบ 

54 - MA Corporate Political and 
Communication, Fairfield University, 
USA 
- DAP 7/9::; 

0.10 % - 2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 
ทีBปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพเิศษ  

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
 
สาํนกัพระราชวงั 

2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 
 ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 
 และกรรมการ 

51 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004 

3.74% คูส่มรส 2551–ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2529-ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัBน เทคโนโลยี 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดอิายส์ จํากดั 

3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ 
 กรรมการ 

51 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บณัฑติ  
คณะพยาบาลศาตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- DAP 10/2004  

8.02 % คูส่มรส 2551–ปัจจบุนั 
2533-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2529-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บริษัท เอ็กโปซิชัBน เทคโนโลยี 
บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บจก. เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ 
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
บริษัท ดอิายส์ จํากดั 

4. นายอนนัต ์เกตพุิทยา 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

60 - ปริญญาโทด้านการจดัการสถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจ(ศศินทร์)  
- DAPb/9::;   
- ACP9/9::;   
- DCP cb/9::9 

- - 2546-ปัจจบุนั 
2551-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั    
 
2550-ปัจจบุนั 
9d;b-ปัจจบุนั   
2544-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั  
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี e จํากัด 
บมจ. บริหารสนิทรัพย์ ท่าเรือดอนสกั-
สมยุ  
บมจ. ไฮโดรเท็ค 
บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี e 
บมจ. ศภุาลยั  
บจก.จดัหางาน เดอะบิลเลีBยน โซลชูัBน  

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมลูรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษทัย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 
 



                                      บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

 ?@

ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

(ณ วันที� 16 
ม.ี ค. 2553) 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

5. นายจมุพล รอดคําดี 
กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

65 - MS Broadcast-Journalism, Boston 
University, USA 
- DAP 7/9::; 

0.06% - 2546-ปัจจบุนั 
 
9d;7-ปัจจบุนั 
2546-2549 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ 
Art & Culture Consultant 
รองอธิการบดี 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. นางสาวอษุณี เกิดพึBงบญุประชา 
กรรมการ 

50 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- DAP 9/2004 

2.33 % พีBน้อง 2546-ปัจจบุนั 
2536-ปัจจบุนั 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 

b. นายพิเชษฐ ตรุงคนิานนท์  
รองประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร
กรรมการผู้จดัการ และ
กรรมการบริหาร 

  43 - ปริญญาตรี คณะมณัฑนศลิป์  
ออกแบบผลติภัณฑ์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

0.07%  - 2548-ปัจจบุนั 
 
2551-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

รองประธานเจ้าหน้าทีB
บริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
 
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บริษัท เวิร์คแมนชิพ เซ็ท แอนด์ ดไีซน์ จํากดั  

8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัBน 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

  o9 ปริญญาโท Master in Business 

Administrative (Finance),  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2552–ปัจจบุนั 
 
2551 - 2552 
2545 - 2551 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
Financial Controller 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
 
บริษัท HAVI Food (Thailand) จํากดั 
บริษัท Givaudan (Thailand) จํากดั 

9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  43 - ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์  
ออกแบบประยกุต์ศลิป์  
สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 

0.006% - 2551-ปัจจบุนั 
2537- 2551 

กรรมการผู้จดัการ        
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ        

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
 

10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  4d ปริญญาโท MA.   
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 

0.006 % - 2552-ปัจจบุนั 
2536 - 2552 

กรรมการบริหาร 
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
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ชื�อ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ความสมัพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ 
กรรมการผู้จดัการ 
และกรรมการบริหาร 

;: ปริญญาตรี วรสารศาสตร์และ
สืBอสารมวลชน  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

100 หุ้น - 2551-ปัจจบุนั 
2550-2551 
2543-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  

12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

  oq ปริญญาโท  ภาษาองักฤษเพืBอการสืBอสาร  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

:.::o% - 2551-ปัจจบุนั 
9dd: – 9ddc 
2545-2550 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการหน่วยธุรกิจ 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  

c3. นางวรพร  ตรีศริิเกษม 
กรรมการผู้จดัการ    
และกรรมการบริหาร 

oo ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ โฆษณา 
จฬุลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  
 

100 หุ้น ญาต ิ 255;-ปัจจบุนั 
2552-2553 
 

กรรมการผู้จดัการ    
ผู้ อํานวยการสาํนกังาน
กลาง 

บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั  
บมจ. ซีเอ็มโอ จํากดั 
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เอกสารแนบ 1.2 ข้อมลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของกลุ่มคุณาวงศ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554  
 

 บมจ.ซีเอ็ม 

ออร์กาไน
เซอร์ 

บจก. เอส. คิว

บคิ 
(“บริษัทใหญ่”) 

บริษัทย่อย 
บจก. พีเอ็ม 
เซ็นเตอร์ 

บจก. ดอิายส์ 
 

บจก. เวิร์ค
แมนชิพ เซ็ท 

แอนด์ ดไีซน์ 

บจก. บายอน ซี
เอ็ม ออร์กาไเซอร์ 

บจก. เอม็ 
เทอร์ตี H วัน 

 

บจก. เอก็ซ์โป
ซิชั�น เทคโนโลยี 

1. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั /, //, /////        
2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, ///, //// /, //// /, //// /, //// //, ///, //// /,  //// //,  //// 
3. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, //// //, ///, //// //, ///, //// //, //// //, ////  //,  //// //,  //// 
4. นางสาวอษุณี เกิดพึBงบญุประชา //  ///      
5. นายอนนัต์ เกตพุิทยา //, /////    //    
6. นายจมุพล รอดคาํดี //, /////        
7. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์ ///    //, /// ///   
8. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัBน ///        

9. นางสาวปณิธดา คล้ายมณี ///        
10. นางสาวรุ่งอรุโนทยั ศรัยกิจ ///        
11. นางสาวกรณฑ์ทอง  ตนอารีย์ ///        
12. นางสาวศภุนีวรรณ  ทนัจิตต์ ///        
13. นางวรพร  ตรีศริิเกษม ///        
 

หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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                    เอกสารแนบ 2 ข้อมลูรายละเอียดเกี�ยวกับบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554  

 

 
รายชื�อกรรมการ 

บริษัทย่อย 

บจก. พเีอ็ม 

เซ็นเตอร์  

บจก. ดอิายส์ 

 

บจก. เวิร์คแมนชิพ 

เซ็ท แอนด์ ดีไซน์ 

บจก. บายอน ซีเอ็ม  
ออร์กาไนเซอร์ 

บจก. เอก็ซ์โปซิชั�น 
เทคโนโลยี 

บจก. เอม็ 
เทอร์ตี / วัน 

1. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ /, //// /, //// /, //// //, ///, //// //, //// //, //// 
2. นางสรุีย์ คณุาวงศ์ //, ///, //// //, //// //, ////  //, //// //, //// 
3. นางสาวอษุณี เกิดพึ�งบญุประชา ///    //  
4. นายพิเชษฐ ตรุงคินานนท์   //, /// ///   

 
  หมายเหตุ  / = ประธานกรรมการ  // = กรรมการ  ///= ผู้บริหาร  //// = กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั  ///// = กรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2554 

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ได้แต่งตั $งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งประกอบด้วยกรรมการอิสระที(มิได้
ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร หรือเป็นพนักงานของบริษัทฯ จํานวน / ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี $ 

รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคาํดี  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอนันต์   เกตุพิทยา เป็นกรรมการตรวจสอบ 

นายรัตนาวุธ   วัชโรทัย  เป็นกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการทั $ง / ทา่น มีความรู้ และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคณุวฒุิในด้านนิเทศศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, การบญัชี และ
การเงิน โดยเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ นายวฒุิพนัธ์ ธนะเมธานนท์ 

ในรอบบัญชีปี ;<<= คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที(ตามขอบเขตความรับผิดชอบที(คณะกรรมการได้รับ
มอบหมายให้กํากบัดแูล ตามข้อกําหนดที(ได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) ว่าด้วย 
ขอบเขตความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน, การเสนอแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีประจําปี ;<<=, การสอบทานให้มีการกํากบัดแูล
กิจการที(ดีตามหลกับรรษัทภิบาล, การสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที(เหมาะสม และกํากับดแูลงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั $งพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีการเกิดรายการที(เกี(ยวโยงกัน เพื(อให้สอดคล้องกบัแนว
ปฎิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี ;<<4 มีการประชุมกรรมการตรวจสอบจํานวน = ครั $ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบถ้วน การ
ประชุมในแต่ละครั $งจะประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชี, ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน และผู้ ตรวจสอบภายใน โดยสรุป
สาระสาํคญัในการปฏิบตัิหน้าที(ได้ดงันี $ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ;<<4 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) และงบการเงิน
รวมของ CMO Group กบัฝ่ายบริหาร โดยได้มีการเชิญผู้สอบบญัชีมาประชมุและชี $แจงข้อซกัถามเกี(ยวกบัการจดัทํา
งบการเงินตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี ก่อนที(คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบวา่งบการเงินดงักลา่วแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานโดยถกูต้องตามควร ตามหลกัการบญัชี
ที(รับรองทั(วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลที(มีนัยสําคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว เพื(อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ ก่อนนําส่งไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. พิจารณาอนมุตัิแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบใน
ด้านการดําเนินงาน, การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รวมทั $งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

3. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
พิจารณารายงานตา่ง ๆ เกี(ยวกบัเรื(องการตรวจสอบภายใน ทั $งนี $เพื(อให้บรัษัทมีระบบการควบคมุภายในที(ดี รวมทั $ง
ให้เกิดความเหมาะสมกบัแนวทางการดําเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที(เปลี(ยนไป เพื(อให้บริษัทปฏิบตัิตาม
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พระราชบญัญตัิ กฎระเบียบ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการที(ดี โดยได้สง่ตวัแทนเข้าร่วมอบรมสมัมนากบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
เรื(องการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 

5. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบการทํารายการระหวา่งบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย กบับคุคลหรือนิติบคุคลที(เกี(ยวโยงกนั 
เพื(อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6. พิจารณาความเสี(ยงตา่งๆ ที(อาจะเกิดขึ $นกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื(อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ความเสี(ยงเหลา่นั $น เพื(อหามาตรการป้องกนัที(เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

7. พิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตั $ง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี ;<<< ซึ(งจากการ
พิจารณาคุณสมับติของผู้ สอบบัญชีแล้ว พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเสนอให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี ;<<< ได้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั โดยจะนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น และเสนอขออนมุตัิตอ่ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการบนัทกึรายงานการประชมุ และได้รายงานผลการประชุมทกุครั $งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ ทั $งนี $คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี ;<<= มีระบบการกํากบัดแูลกิจการที(ดี
ตามหลกัของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที(เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที(เป็น
ผลกระทบตอ่บริษัทที(เป็นสาระสาํคญั และได้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
              ---------------------------------- 

                     รองศาสตราจารย์จมุพล  รอดคําดี 
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แบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของ 

บริษัท ซีเอม็โอ จาํกัด (มหาชน) 
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

บริษทั ซีเอม็โอ จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัที%  7 กมุภาพนัธ์ 2555 
 

 

 

 
แบบประเมินนี+จัดทาํโดยคณะกรรมการบริษัทซึ%งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี%ยวกบั 

ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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ส่วนที%  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
                 องค์กรและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดลอ้มที�ดีซึ� งเป็นรากฐานที�
สาํคญัของระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  ดงันั+น จึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ ซึ� ง
เอื+อใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามที�บริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื�อส่งเสริมให้
ทุกคนในบริษทัตระหนกัถึงความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที�ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัต่อความ
ซื�อสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอย่างเหมาะสม การกาํหนดหนา้ที�
อยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้  
          
 
1.1     คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได ้เพื�อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่  
 
 บริษทัฯไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจอย่างชดัเจนที�สามารถวดัผลได ้ โดยทีมผูบ้ริหารจะกาํหนดนโยบาย
ร่วมกนั และมอบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละหน่วยงานหารือร่วมกนัในหมู่พนกังานภายใตส้ังกดัของตนถึงวิธีการ
ในทางปฏิบติัเพื�อใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายที�ตั+งไว ้ ซึ� งผูบ้ริหารในแต่ละหน่วยงานมีอาํนาจในการตดัสินใจได้
อยา่งอิสระ ตามความเหมาะสม  โดยบริษทัฯมีการติดตามและประเมินผลงานของแต่ละหน่วยงานอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้ว่า การตั+งเป้าหมายไดด้าํเนินการอย่างรอบคอบ 
และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที�กาํหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ� งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที�เกินสมควร
แก่พนกังานในลกัษณะที�อาจนาํไปสู่การกระทาํทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั+งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไว้
สูงเกินความเป็นจริง ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ทีมผูบ้ริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที�ตั+งไวน้ั+นๆ ก่อนแจง้แก่พนกังานเพื�อนาํไปยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั โดยแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินผลงานของตน เพื�อใหแ้น่ใจไดว้่าเป้าหมายที�ตั+งไว้
นั+นสามารถปฏิบติัตามไดจ้ริง และไม่ก่อให้เกิดช่องทางในกระทาํอนัมิชอบใดๆ เพียงเพื�อให้มีผลงานบรรลุตาม
เป้าหมายที�ตั+งไวน้ั+นๆ  
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1.3     บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รที�ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนผงัองคก์ร และกาํหนดหนา้ที� ความรับผิดชอบของพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี
การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานอยา่งชดัเจนและมีการกระจายหนา้ที�ความรับผิดชอบใหแ้ก่แต่ละหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการจดัประชุมทุกหน่วยงานเพื�อชี+แจงปัญหา และสรุปรายงานใหผู้บ้ริหารทราบเป็นประจาํ
ทุกเดือน  
                         
1.4     บริษทัมีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติั
ตนในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั+งบทลงโทษหากมี
การฝ่าฝืน หรือไม่  

 aaaa  มี � ไม่มี 
 

บริษทัฯไดมี้การจดัทาํจรรยาบรรณและระเบียบขอ้ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูบ้ริหารของบริษทัฯมี
นโยบายที�ให้ความสําคญักบัความมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั+งมีการดาํเนินการอย่างต่อเนื�องในการ
สอดแทรกจริยธรรมกบัการดาํเนินงาน  อีกทั+งบริษทัฯยงัมีการกาํหนดบทลงโทษที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีที�
พนกังาน หรือผูบ้ริหารปฏิบติัตนในลกัษณะที�ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯอยา่งชดัเจน 
 
1.5   บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซื+อ 
และการบริหารทั�วไปที�รัดกมุและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 

 aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯไดก้าํหนดขอบเขต และอาํนาจดาํเนินการตลอดจนวงเงินในการอนุมติัของผูที้� เกี�ยวขอ้งไวอ้ย่าง
ชดัเจน  และมีความเป็นอิสระต่อกนั ในบางระบบงาน  
 
1.6 ในการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ เพื�อประโยชน์ของ
บริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษัทฯ เน้นการผลิตผลงานที� มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ  อาจพิจารณาได้จาก
ความสามารถของบริษัทฯในการรักษาความสัมพันธ์ที� ดีอย่างต่อเนื�องในระยะยาวกับลูกค้าส่วนใหญ่ได้
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ส่วนที%  2   การบริหารความเสี%ยง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษทัย่อมดาํเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี�ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี�ยงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซื�อสตัย ์และจริยธรรม บริษทัขยายงานอยา่งรวดเร็วเกินไป
ทาํใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือการกาํกบัดูแลไม่ทั�วถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี�ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี+  การที�
จะนาํพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายที�เกิดจากความเสี�ยง  ดงักล่าวไดน้ั+น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปนี+
อยา่งสมํ�าเสมอ 

(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสี�ยงที�บริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ  (Identification of risk) 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี�ยงนั+น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสที�ความเสี�ยงนั+น ๆ จะเกิดขึ+น (Analysis of risk) 
(3) กาํหนดมาตรการเพื�อลดความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม (Management of risk) 

          
 

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสมํ�าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งที�เป็นปัจจยัความเสี�ยง
ทั+งที�มาจากภายนอกและภายใน ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 

แมว้่าบริษทัจะไม่มีการจดัตั+งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง แต่บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมทั+งในระดบั
ผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อสรุปผลการดาํเนินงานและวิเคราะห์ถึงปัญหาที�เกิดขึ+นในช่วงที�
ผา่นมา พร้อมทั+งประเมินแนวโนม้ทางธุรกิจทั�วไป และประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ+นต่อไปในอนาคต 
 
2.2   บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดที�จะทาํใหปั้จจยัที�เป็นความเสี�ยงนั+นเกิดขึ+น  

 aaaa  มี �  ไม่มี 
 
มีทั+งในส่วนของ Operating Control และ Financial Control โดยมีขั+นตอนการจดัประชุมตามที�กล่าวแลว้ตาม

ขอ้ 2.1 
 

2.3   บริษทักาํหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที�เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี�ยง รวมทั+งมาตรการในการ
ลดความเสี�ยงเหล่านั+น ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
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ในการประชุมผูบ้ริหารในแต่ละเดือนนั+น จะมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหแ้ก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใน
การดาํเนินงานเพื�อลดความเสี�ยงดงักล่าว โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งรายงานความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน
ตามกาํหนด 
 

 
2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนที�เกี�ยวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไว ้ใช่
หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งแจง้ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนรับทราบ และปฎิบติัตาม
มาตรการดงักล่าว 
 
2.5    บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�กาํหนดไวใ้ช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

มีการติดตามโดยการที�แต่ละหน่วยงานจะตอ้งรายงานผลการปฎิบติังานตามแผนงานที�กาํหนดในที�ประชุมที�
จดัขึ+นทุกเดือน 
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ส่วนที%  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที�มีความสาํคญัเพื�อใหบ้ริษทัมั�นใจว่าแนวทางที�ฝ่ายบริหาร
กาํหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซึ� งแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ 

(1) การกาํหนดอาํนาจ และระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ที�ที�อาจเอื+อใหเ้กิดการกระทาํที�ทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการกาํหนดขั+นตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื�อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
(4) การกาํหนดวิธีการเพื�อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  

         
 
3.1 บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ที� และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่ �  ไม่ใช่ 
 
บริษทั ฯ ไดมี้การจดัทาํคู่มืออาํนาจดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ� งมีการกาํหนดวงเงินอาํนาจอนุมติัของ

ฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน  
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี+  ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื�อเป็นการ
ตรวจสอบซึ� งกนัและกนัใช่หรือไม่ (1) หนา้ที�อนุมติั (2) หนา้ที�บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ (3) 
หนา้ที�ในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น  

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

บริษทั ฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที�ในการอนุมติั, หนา้ที�ในการบนัทึกบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และหนา้ที�ในการ
จดัเกบ็ทรัพยสิ์นออกจากกนั ทั+งนี+ เพื�อใหเ้กิดการคานอาํนาจกนั และเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั  
 
3.3 ในกรณีที�บริษทัมีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
บริษทัมีมาตรการที�รัดกมุเพื�อติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั+นตอ้งผา่นขั+นตอนการอนุมติัที�กาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่   
 
การกระทาํธุรกรรมดงักล่าว  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ก่อน

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะประชุมผูถื้อหุน้เพื�อทาํการอนุมติั โดยบริษทั ฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด 
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3.4 ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั+นไดก้ระทาํโดยผูที้�ไม่มีส่วนไดเ้สียใน 
ธุรกรรมนั+นเท่านั+นใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                              �  ไม่ใช่   
 

การพิจารณาอนุมติัรายการเกี�ยวโยงดงักล่าว กรรมการผูที้�มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม จะไม่มีสิทธิในการออก
เสียง 
 
3.5   ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั+น ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
สาํคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทาํกบับุคคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 

               a  ใช่                            �  ไม่ใช่    
 

ในการพิจารณาขั+นตอนการอนุมติัรายการ จะตอ้งมีการจดัจดัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยละเอียด ก่อนจดัใหมี้
การประชุม เพื�อหาขอ้สรุปในการพิจารณา เพื�อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่บริษทั ฯ และถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัที�
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
 
3.6   ในกรณีที�ไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งในลกัษณะที�มีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ (เช่น การ
ทาํสัญญาซื+อขายสินคา้ การให้กูย้ืม การคํ+ าประกนั) ไดมี้การติดตามให้ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวต้ลอด
ระยะเวลาที�มีผลผูกพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาํระคืนหนี+ตามกาํหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้)  

 a   ใช่                             �  ไม่ใช่                
  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหฝ่้ายบญัชีและการเงินทาํหนา้ที�ในการติดตามว่าคู่สัญญาไดมี้การปฎิบติัตามเงื�อนไขที�ไดต้ก
ลงกันไว ้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผูกพันกับบริษัทฯ อนึ� ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที�คอย
ตรวจสอบความถกูตอ้งของธุรกรรมนั+นๆ อีกครั+ ง เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใส 

     
3.7   กรณีที�บริษทัมีมาตรการเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที�ผูที้�เกี�ยวขอ้ง
ดงักล่าวนาํโอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ยึดถือหลักปฏิบัติตามที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํหนดไว ้โดยมีนโยบายไม่ให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งนาํโอกาสหรือประโยชนข์องบริษทัฯ ไปใชเ้พื�อประโยชนส่์วนตวั  
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3.8 ในกรณีที�บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วมอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั+งมีการกาํหนดทิศทางใหบุ้คคลที�บริษทัแต่งตั+งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 

 a  ใช่                                   �  ไม่ใช่      
 

บริษทัฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยโดยมีกรรมการของบริษทัฯ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัย่อย เพื�อทาํการกาํหนดนโยบายใหบ้ริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินธุรกิจใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทาง
ธุรกิจโดยรวมของกลุ่มบริษทั และสามารถดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยผลงานของแต่ละบริษทั 
 
3.9   บริษทัมีมาตรการที�จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรือไม่ ทั+งนี+  เพื�อลด
ความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื�อเสียงของบริษทั  

 aaaa    มี �  ไม่มี 
 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั+ งหน่วยงานนิติกรขึ+ น เพื�อให้คาํปรึกษาและดูแลเกี�ยวกับขอ้กฏหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆใหถ้กูตอ้งตามที�กฏหมายกาํหนด 
 
3.10 ในกรณีที�บริษทัเคยมีการกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํใน
ลกัษณะนั+นอีก หรือไม่ 

   �  มี                                           �  ไม่มี      aaaa   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
 
 บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจอย่างระมดัระวงั เพื�อมิให้เกิดการกระทาํที�ขดัแยง้ต่อขอ้กฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบั
ต่างๆ  
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ส่วนที%  4  ระบบสารสนเทศและการสื%อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึ� งของการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความระมดัระวงัไม่ว่าจะเป็นสาํหรับกรรมการผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น 
หรือผูที้�เกี�ยวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพื+นฐานที�มีขอ้มลูที�มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
ทางการเงินหรือขอ้มูลอื�น  ดงันั+น การสื�อสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูที้�เกี�ยวขอ้งจึงเป็นสิ�งจาํเป็นอย่างยิ�งและเป็นสิ�งที�
จะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 
ขอ้มลูที�มีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงันี+  
(1) มีเนื+อหาที�จาํเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบที�เขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเกบ็ที�ดี 
         
 

4.1 ในการเสนอเรื� องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที�สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื�อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลที�สําคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเรื�องที�เสนอให้
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
บริษทัฯ จดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาใหแ้ก่คณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมทุกครั+ ง  เพื�อให้

การพิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบและสมบูรณ์  
 

4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที�ระบุขอ้มูลที�จาํเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั+นตํ�าตามที�กฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉลี�ย….7.…วนั �  ไม่ใช่ 
 

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที�ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั
หนา้ที�ของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการ
ในเรื�องที�พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที�ไม่เห็นดว้ยกบัเรื�องที�เสนอพร้อมเหตุผลเป็นตน้ 

   aaaa ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

การจดัประชุมกรรมการในแต่ละครั+ ง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ บนัทึก
รายละเอียดการซกัถามหรือขอ้สงัเกตในเรื�องที�พิจารณาในที�ประชุม และจดัทาํรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียด
ตามควรที�ทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมได ้
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4.4 บริษทัจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่และไม่เคยไดรั้บแจง้จาก

ผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเรื�องนี+  หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั+นอยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 

 aaaa   ใช่ �  ไม่ใช่ 
  
 บริษทัฯ จดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และบญัชีต่างๆ ไวค้รบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด 
 

4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที�ทําให้บริษัทแสดงผลประกอบการที�
คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง 

 aaaa   ใช่ � ไม่ใช่ 
 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปและมี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั 
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ส่วนที%  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที�บริษทัจะดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตามอย่างสมํ�าเสมอว่า มีการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายที�วางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยู่อย่างต่อเนื�อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทั+งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
          
 

5.1 กรณีที�บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร
วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�กาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างน้อยไตรมาสละครั+ งเพื�อประเมินผลงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายที�กาํหนดไวแ้ต่แรกหรือไม่  พร้อมจดัทาํขอ้มูลสรุปเชิงเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กบั
แผนงานที�วางไว ้โดยในการประชุมแต่ละครั+ ง ที�ประชุมจะพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการดาํเนินงานในไตร
มาสที�ผา่นมา โดยในปี hii4 มีการประชุมทั+ง i ครั+ ง  อนึ�ง บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้การประชุมผูบ้ริหารเป็นประจาํทุก
เดือน เพื�อพิจารณาผลประกอบการเป็นรายเดือน หากเกิดกรณีที�ผลงานตํ�ากว่าเป้าหมายที�ตั+งไว ้ที�ประชุมจะพิจารณา
ร่วมกนัถึงสาเหตุและวิธีการแกไ้ขเพื�อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป ทั+งนี+ เพื�อเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานและเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้หตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนันั+นเกิดขึ+นอีกในอนาคต 
 

5.2 กรณีที�ผลการดาํเนินที�เกิดขึ+นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที�กาํหนดไว ้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที�
เหมาะสม ใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่                                   �  ไม่ใช่     
 

เมื�อที�ประชุมไดพิ้จารณาหาสาเหตุที�ก่อใหเ้กิดความแตกต่างนั+นแลว้ ที�ประชุมจะร่วมกนัเสนอวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเพื�อใหทุ้กฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัตามต่อไปไดภ้ายในระยะเวลาที�เหมาะสม 
 

5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที�วางไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอใช่หรือไม่ 

 aaaa    ใช่ �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื�อตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการ
ปฏิบติัตามระบบควบคุมภายใน โดยใหมี้การตรวจสอบระบบงานหลกัอยา่งนอ้ยปีละ j ครั+ ง 
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5.4 กรณีที�บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                   �  ไม่ใช่    
 
หน่วยงานตรวจสอบภายในที�จดัตั+งนั+น ขึ+นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  หากพบขอ้บกพร่อง

เกี�ยวกบัการควบคุมภายในจะมีการรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาโดยบรรจุไวเ้ป็นวาระในการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

 
5.5 เมื�อมีการตรวจพบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อพิจารณาสั�งการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 

 aaaa ใช่                                   �  ไม่ใช่       
 

บริษทัฯ ไม่เคยพบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั เช่น การฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือการกระทาํที�ผิดปรกติอนัจะ
กระทบต่อชื�อเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอย่างมีนยัสาํคญั แต่หากพบขอ้พกพร่องดงักล่าว หน่วยงาน
ตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษทัฯ อยา่งทนัท่วงที 
 

5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรือไม่ 

 aaaa  ใช่                                  �  ไม่ใช่ 
 

บริษทัฯ มีการรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใน
แต่ละครั+ ง และประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานสรุปผลในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
 

5.7 บริษทัมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ
สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที�ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํที�ผิดปกติอื�น ซึ� งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือไม่ 

 aaaaใช่ �  ไม่ใช่   
กรณีที�พบขอ้บกพร่องจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจะแจง้ต่อหน่วยงานตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจะ

เป็นผูร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัฯ อย่าง
ทนัท่วงที 


